


“Em vez de dar ouvidos às falsas promessas de gerentes  
de investimentos, os investidores (grandes ou pequenos)  

deveriam ler este livro de John Bogle.”
– Warren Buffett

A MELHOR MANEIRA DE GARANTIR UM BOM
DESEMPENHO NO MERCADO DE AÇÕES
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“Se erguerem uma estátua para homenagear a pessoa que 

mais fez pelos investidores americanos, a escolha definitiva 

deve ser John Bogle. Por décadas, John os estimulou a inves-

tir em fundos de índices de custo ultrabaixo. Ele ajudou mi-

lhões de investidores a obter retornos muito melhores. Bogle 

é um herói para eles e para mim.” – Warren Buffett

“Para o investidor ativo, que efetivamente atua nos mercados, 

O investidor de bom senso é um convite a vencer mantendo a 

simplicidade. É um livro que entra para a minha prateleira de 

leituras obrigatórias. Recomendo que entre também para a 

sua.” – Gustavo Cerbasi

“Daqui a 100 anos, os historiadores se lembrarão de apenas 

dois investidores desta época: Warren Buffett e John Bogle.”  

– Steve Galbraith, cofundador da Kindred Capital

 

“A importância de Bogle para o mercado financeiro é a mes-

ma de Gutenberg para a imprensa, de Henry Ford para o au-

tomobilismo e de Shakespeare para a língua inglesa. Este livro 

mostra toda a genialidade de Bogle nos 70 anos que passou 

revolucionando os investimentos. Leia, aproveite e lucre.” 

– William J. Bernstein, autor de Uma breve história da riqueza

O investidor de bom senso é o guia 
clássico para você atuar de forma 
inteligente no mercado financeiro. 
Fundador da gestora americana 
Vanguard, John C. Bogle revela nes-
te livro a chave para ter o melhor 
desempenho, descrevendo o que 
considera a estratégia mais simples 
e eficiente: os fundos de índice.

Este livro mudará totalmente a 
forma como você pensa os inves-
timentos, trazendo ensinamentos 
profundos e conselhos práticos. 
Aqui você vai aprender:

• Como construir uma carteira 
diversificada, de baixo custo e 
sem os riscos de ações indivi-
duais, da seleção do administra-
dor e da rotatividade de setores.

• Como aproveitar a magia dos 
retornos enquanto evita a tira-
nia dos custos.

• O que investidores experien-
tes e acadêmicos brilhantes –  
como Warren Buffett, Benjamin 
Graham, Paul Samuelson e Bur-
ton Malkiel – têm a dizer sobre 
investimentos.

 
Seguindo as lições de Bogle, você 
fará com que o mercado trabalhe 
a seu favor, projetando um futuro 
bem-sucedido.

“A concepção e o desenvolvimen-
to dos fundos de índice de Bogle 
transformou o mundo dos investi-
mentos. O investidor de bom senso 
fornece as ferramentas necessárias 
para que você implemente uma es-
tratégia bem-sucedida. Leia este li-
vro e seja um vencedor!” – David F. 
 Swensen, diretor de investimentos 
da Universidade Yale
 
“Um livro informativo e perspicaz, 
carregado de sabedoria. Como Bo-
gle explica, a estrada para o fracas-
so é pavimentada por consultoria 
cara, investimentos caros e publici-
dade cara. Ele sugere um caminho 
muito diferente, garantindo o su-
cesso financeiro.” –  Ted Aronson, 
fundador da consultoria AJO

 
JOHN C. BOGLE foi funda-
dor do Vanguard Group e presi-
dente do Bogle Financial Markets 
Research Center. Em 1999, a revis-
ta Fortune o colocou entre os qua-
tro “Gigantes do Investimento” do 
século XX. Em 2004, a Time o con-
siderou uma das 100 pessoas mais 
poderosas e influentes do mundo. 
Ele faleceu em 2019.
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