
TOP 10 LIVROS

Se você está começando agora:

Para quem já começou a investir:

para quem quer ter sucesso no mundo dos investimentos!

Estudar sobre o mercado financeiro é muito importante para investir bem e 
alavancar as finanças!

Pensando nisso, separamos 10 sugestões de livros atuais para você que quer 
começar com tudo no mundo dos investimentos. E para quem já investe há algum 
tempo também, afinal, conhecimento nunca é demais e é o que garante os 
melhores resultados!

O Investidor Inteligente, 
de Benjamin Graham

Essencial para quem está começando, 
O Investidor Inteligente aponta os principais 
conceitos econômicos, como os três pilares 
do investimento.

Os Segredos da Mente Milionária, 
de T. Harv Eker

Essa obra inspiradora mostra como combater 
a mentalidade destrutiva que nos impede de 
ganhar dinheiro, além de trazer exemplos de 
pessoas bem-sucedidas para motivar o leitor.

1
Finanças Comportamentais,
de Aquiles Mosca

O livro mostra que a vida financeira vai muito 
além das planilhas. Embarque nessa leitura e 
conheça as tendências comportamentais das 
finanças!3
Me poupe! 10 passos para nunca mais faltar 
dinheiro no seu bolso, de Nathalia Arcuri

Um guia prático com dicas para economizar, 
adotar melhores hábitos financeiros, 
identificar crenças que impedem o 
enriquecimento e encontrar os melhores 
investimentos.5

2
O Homem mais rico da Babilônia, 
de George S. Clason

Quer aprender a construir uma riqueza do zero? 
Para isso, você vai precisar mudar alguns 
hábitos! George S. Clason ensina todos eles 
em O Homem mais rico da Babilônia. 4

Os Axiomas de Zurique, 
de Max Gunther

Se você já tem uma certa experiência com 
investimentos, esse livro é para você. Nele o 
autor mostra como os homens mais ricos da 
Suíça gerenciam os riscos dos investimentos. 

Ações Comuns, Lucros Extraordinários, 
de Philip Fisher

Um guia para quem quer investir bem nas 
ações, Ações Comuns, Lucros Extraordinários 
traz 15 pontos essenciais ao escolher os ativos 
no mercado de ações.

6
Filosofias de Investimento, 
de Aswath Damodaran

Nesta obra, Damodaran mostra diversas linhas 
de investimentos - ideal para quem procura 
uma estratégia diferente para investir.8
Os Ensaios de Warren Buffett, 
de Warren Buffett

Warren Buffett é um dos homens mais ricos do 
mundo e referência no mundo dos 
investimentos. Neste livro, ele ensina sua forma 
de investir, discorre sobre ações ordinárias, 
fusões e aquisições e finanças corporativas. 
Nada melhor que aprender com o mestre, né?

Agora que você já tem tudo que precisa para ser um bom 
investidor, que tal começar a investir no seu futuro? 

Adquira seu plano E-INVEST e ganhe um livro exclusivo sobre 
investimentos do Marcos Silvestre!

10

7
Rápido e Devagar – Duas Formas de Pensar, 
de Daniel Kahneman

Daniel Kahneman, que já ganhou um Prêmio 
Nobel de Economia, traz uma análise brilhante 
sobre como o ser humano funciona em relação 
a tomada de decisões, ensinando os 
investidores a lidar com riscos. 9

Fale com a gente!
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