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7

prefácio

REMINISCÊNCIAS DE UM OPERADOR DA BOLSA se iniciou como 
uma série de artigos para a revista The Saturday Evening Post e foi 
publicado em volume pela primeira vez entre 1922 e 1923. Um relato 
ligeiramente f iccional da carreira do especulador Jesse Livermore, este 
provavelmente é o livro sobre investimentos mais recomendado e lido 
da história. De onde vem esse sucesso? A leitura é leve e fascinante, e 
suas lições, atemporais. O leitor rapidamente se conecta ao principal 
personagem e torce por ele ao longo de sua história de sucesso e fra-
cassos no mercado f inanceiro. Na verdade, parte da popularidade vem 
de nos identif icarmos com o protagonista, pois a maioria de nós tem 
os mesmos medos e reações que ele perante nossos investimentos. Para 
quem se interessa pelo assunto, este é um daqueles livros que não se 
consegue parar de ler.

A primeira vez que o li foi em 1990, no início da minha carreira. 
Desde então, eu o releio a cada dois anos, e sempre descubro novos 
insights que uso no meu dia a dia. Como diz o texto, a dinâmica dos 
mercados será sempre a mesma, dado que os seres humanos não mu-
dam. As reações e emoções continuam iguais. Investidores alternam 
medo com ganância, gerando movimentos exagerados para cima e para 
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baixo. As economias ainda atravessam ciclos — às vezes mais curtos, às 
vezes mais longos —, o que gera volatilidade e faz com que o mercado 
também funcione assim. O livro nos mostra várias maneiras de aumen-
tar os ganhos e reduzir perdas ao longo desses ciclos. 

Segundo Reminiscências de um operador da bolsa, os erros tendem 
a se repetir entre os investidores e o melhor a se fazer é aprender com os 
erros dos outros. Além de uma exposição bem detalhada das operações 
realizadas, há também uma análise do pano de fundo emocional de cada 
grande equívoco. É reconfortante perceber que não estamos sozinhos 
nas eventuais “besteiras” que fazemos nem na incerteza e nos medos. 
Além da análise de investimentos que não deram certo, o texto também 
nos fornece receitas de como consertar desvios e vícios do investidor. 
Alguns exemplos são bem ilustrados, como não investir em dicas de 
terceiros, preferindo conf iar na sua própria análise. Foi justamente por 
se deixar inf luenciar por outros que Livermore quebrou algumas vezes. 
É também reconfortante perceber que, mesmo após ter f icado sem um 
tostão — e com dívidas —, ele conseguiu se recuperar por meio da dis-
ciplina, retornando sempre ao método que mais conhecia. 

É muito raro ver tanto conhecimento teórico explicado de maneira 
tão honesta e didática. Além do mais, é um privilégio poder “entrar na 
mente” de um dos maiores investidores de todos os tempos. Aprender 
com os próprios erros é um processo lento e custoso; aprender com os 
erros dos outros é uma belíssima oportunidade. 

Costumo dizer que um bom livro deve ser apreciado como um bom 
vinho, com calma e concentração. Espero que esta leitura o ajude a 
investir melhor e a ter mais sucesso e autoconf iança em seus inves-
timentos. Investir é um desaf io dif icílimo e requer muito estudo dos 
mercados e de si próprio. Ter comprado este livro e se interessar em se 
aprimorar já o coloca em um lugar diferenciado em relação à maioria. 

Reminiscências de um operador da bolsa é para ser lido com prazer e 
estudado com atenção. Conhecer os clássicos dos melhores investidores 
é um excelente começo para uma carreira de sucesso. Boa sorte em seus 
investimentos. E lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. 

Florian Bartunek, ceo da Constellation Investimentos
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comecei a trabalhar assim que terminei o ensino fundamental. 
Arranjei emprego como aprendiz numa corretora de valores, cuidando 
do quadro de cotações. Eu era rápido com números. Na escola, com-
pletei três anos de aritmética em apenas um. Era especialmente bom 
em cálculos mentais. Minha função era anotar os números no grande 
quadro de cotações na sala reservada aos clientes. Um investidor costu-
mava se sentar ao lado da máquina impressora de cotações e, à medida 
que as atualizações iam chegando, anunciar aos berros os preços. Mas 
nada nem ninguém era tão rápido como eu, que sempre me lembrava 
dos números. Sem problema nenhum.

O escritório tinha uma porção de funcionários. Claro que f iz ami-
zades, mas o trabalho que eu realizava, sobretudo se o mercado estava 
ativo, me mantinha atarefadíssimo das dez da manhã às três da tarde, 
de modo que eu dif icilmente batia papo. De qualquer forma, nunca dei 
importância para conversas durante o expediente.

No entanto, o agito do mercado não me impedia de pensar no traba-
lho. Para mim aquelas cotações não representavam os preços das ações, 
tantos dólares por ação. Eram números. Evidentemente, signif icavam 
algo. Estavam sempre mudando. Esse era meu único interesse: a mu-
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dança. Por que os números mudavam? Eu não sabia. Não dava a mí-
nima. Não pensava a respeito. Simplesmente via que mudavam. Era a 
única coisa em que eu tinha que pensar durante cerca de cinco horas 
todos os dias úteis e duas horas aos sábados: que os números — as 
cotações  — estavam sempre mudando.

Foi assim que comecei a me interessar pelo comportamento dos 
preços das ações. Eu tinha uma excelente memória para números. Era 
capaz de lembrar em detalhes como os preços haviam agido e reagido 
no dia anterior, pouco antes de subirem ou descerem. Minha facilidade 
para fazer contas de cabeça vinha muito a calhar.

Percebi que, tanto nas altas quanto nas quedas, os preços das ações 
demonstravam certos hábitos, por assim dizer. Eram inúmeros os ca-
sos de padrões semelhantes, que permitiam que eu me norteasse. Eu 
tinha apenas catorze anos, mas, depois de fazer centenas de observa-
ções mentais, me peguei testando sua precisão, comparando o com-
portamento das ações em diferentes dias. Não demorou muito para eu 
começar a antecipar movimentos nos preços. Meu único parâmetro, 
como af irmei, era o desempenho passado das ações. Eu guardava na 
cabeça um “boletim de apostas”, uma porção de tabelas de informações 
e estatísticas. Já esperava que os preços de certas ações atingiriam o 
pico. Eu as “cronometrava”. Você, leitor, sabe o que quero dizer. Dá para 
identif icar, por exemplo, qual é o momento em que comprar é apenas 
um pouco melhor do que vender. No mercado de ações trava-se uma 
batalha contínua, e a f ita impressa pela máquina de cotações é seu 
telescópio. Pode-se conf iar nisso em sete a cada dez casos.

Outra lição que aprendi cedo é que não há nada de novo em Wall 
Street. Nem poderia haver, já que a especulação é algo tão antigo quan-
to andar para a frente. O que quer que aconteça no mercado de ações 
hoje já aconteceu antes e acontecerá novamente. Nunca me esqueci 
disso. Acredito que realmente sou capaz de me lembrar de quando 
e como certa coisa aconteceu. Essa é minha maneira de capitalizar a 
experiência.

Fiquei tão interessado nesse meu jogo e tão ávido para antever altas 
e baixas nos preços de todas as ações ativas e negociáveis que arranjei 
um caderninho. Anotei nele minhas observações. Não era um registro 

75098 - Reminiscencias de um operador da bolsa_Miolo.indd   1075098 - Reminiscencias de um operador da bolsa_Miolo.indd   10 24/01/2022   17:2424/01/2022   17:24



11

edwin lefèvre

de transações imaginárias, como tantas pessoas fazem apenas para ga-
nhar ou perder milhões de dólares sem realmente f icar podres de ricas 
ou ir à bancarrota. Era uma espécie de registro de meus erros e acertos, 
e além de determinar os movimentos prováveis dos preços das ações eu 
estava muito interessado em verif icar se tinha observado com exatidão 
— em outras palavras, em saber se eu estava certo.

Digamos, por exemplo, que, depois de estudar todas as f lutuações 
do dia no preço de determinada ação ativa, eu concluía que ela estava 
se comportando como sempre fazia, antes de cair oito ou dez pontos.* 
Bem, aí eu anotava a ação e o preço na segunda-feira e, lembrando-me 
de seu desempenho pregresso, escrevia o que deveria acontecer com 
os preços na terça e na quarta. Depois eu conferia, cotejando com as 
transcrições reais da f ita impressa pela máquina de cotações.**

Foi assim que comecei a me interessar pela mensagem da f ita im-
pressa com as transcrições do desempenho das ações. Na minha mente, 
desde sempre as f lutuações estiveram associadas a movimentos para 
cima ou para baixo. É lógico que sempre há uma razão para as flutua-
ções ascendentes ou descendentes, mas a f ita não se preocupa com os 
porquês e para quês. Não entra em explicações. Com catorze anos, eu 
não perguntava à f ita os motivos, tampouco pergunto hoje, aos quaren-
ta. Talvez as causas do comportamento de determinada ação hoje ve-
nham a ser conhecidas apenas daqui a dois ou três dias, ou semanas, ou 
meses. Mas, com mil diabos, que diferença isso faz? O que interessa é a 
f ita agora, não amanhã. O motivo pode esperar. Mas no mercado você 
tem que agir instantaneamente, ou vai f icar de fora. Já vi isso acon-

* Nos Estados Unidos, no caso de ações de capital, um ponto signif ica um dólar. (N. T.)
** Ticker tape machine, no original. Equipamento semelhante a um telégrafo, instalado 

nos escritórios dos traders da época, com defasagem de quinze a vinte minutos em re-
lação às atividades da bolsa. As f itas de papel que saíam dessas máquinas mostravam 
os códigos da ação, a quantidade negociada e uma seta indicando se o preço estava 
acima ou abaixo do fechamento anterior (algumas indicavam também a variação 
percentual em relação ao fechamento do dia anterior); os tape readers, as pessoas 
que liam e interpretavam a f ita, eram bons analistas de mercado, porque sabiam 
acompanhar as oscilações e a partir daí tomar decisões nas operações. O nome ticker 
vem dos estalidos (tiques) feitos pela máquina que imprimia a f ita. (N. T.)
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tecer diversas vezes. Você deve lembrar que as ações da Hollow Tube 
despencaram três pontos outro dia, enquanto o restante do mercado 
subiu feito um foguete. Esse foi o fato. Na segunda-feira seguinte, você 
constatou que os diretores da empresa deixaram de pagar os dividen-
dos. Esse foi o motivo. Eles sabiam o que iam fazer, e mesmo que não 
vendessem as ações pelo menos não as comprariam. Não havia compra 
interna com base em informações privilegiadas; não havia razão para 
os preços não caírem.

Bem, mantive meu caderninho de anotações por cerca de seis meses. 
Quando eu terminava meu trabalho, em vez de ir para casa, anotava 
os números que me interessavam e estudava as mudanças, sempre em 
busca de repetições e padrões de comportamento. Estava aprendendo 
a ler a f ita impressa de cotações, embora na época não tivesse cons-
ciência disso.

Um dia, um dos rapazes do escritório, mais velho do que eu, veio 
até o lugar onde eu estava almoçando e, a meia voz, me perguntou se 
eu tinha algum dinheiro.

“Por que você quer saber?”, indaguei.
“Bom, tenho uma boa dica sobre a Burlington. Vou entrar na jogada 

se conseguir alguém para embarcar junto comigo.”
“O que você quer dizer com ‘entrar na jogada’?”, perguntei. Para 

mim, as únicas pessoas que jogavam ou podiam jogar com base em di-
cas e palpites eram os clientes, velhos espertalhões, raposas velhas com 
um montão de bufunfa na mão. Até porque entrar na jogada custava 
centenas, até milhares de dólares. Era como ter sua própria carruagem 
particular com um cocheiro usando chapéu de seda.

“É exatamente o que eu quero dizer: entrar na jogada!”, respondeu 
ele. “Quanto dinheiro você tem?”

“De quanto você precisa?”
“Bem, posso negociar cinco ações colocando cinco dólares.”
“Qual é sua jogada?”
“Vou comprar todas as ações da Burlington que a bucket shop* per-

* Expressão que descreve um antigo modelo de corretora de ações e mercadorias que 
executava ordens em nome do cliente, prometendo um preço específ ico, mas em 
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mitir com o dinheiro que eu deixar para eles como margem. Vai subir, 
com certeza. É como recolher dinheiro. Vamos dobrar o nosso investi-
mento num piscar de olhos.”

“Espere aí!”, eu disse, e peguei meu boletim de apostas.
Eu não me interessei pela possibilidade de dobrar meu dinheiro, 

mas pela af irmação que ele fez com relação à subida das ações da Bur-
lington. Se fossem mesmo subir, meu caderninho de informações tinha 
que mostrar isso. Consultei minhas anotações. De fato, de acordo com 
meus cálculos, a Burlington estava se comportando como normalmente 
costumava fazer antes de subir. Eu nunca havia comprado ou vendido 
qualquer coisa e nunca tinha me arriscado em jogadas com os outros 
rapazes, mas vi que era uma baita oportunidade para testar a precisão 
do meu trabalho, do meu passatempo. Imediatamente me ocorreu que, 
se minhas previsões não funcionassem na prática, nada haveria na teo-
ria que pudesse interessar a alguém. Então dei a ele tudo o que eu tinha, 
e com nossos recursos somados o cara foi a uma das bucket shops nas 
imediações do escritório e comprou algumas ações da Burlington. Dois 
dias depois, vendemos. Tive um lucro de 3,12 dólares.

Depois dessa primeira negociação, comecei a especular por conta 
própria nas bucket shops. Ia durante meu intervalo de almoço e com-
prava ou vendia — nunca fez a menor diferença para mim. Eu jogava 
com base no meu próprio sistema, e não em ações prediletas ou opi-
niões alheias. Tudo o que eu sabia era a aritmética da coisa. Na verdade, 
minha maneira de operar era a ideal para uma bucket shop, onde tudo 
o que um trader faz é apostar nas f lutuações conforme as cotações vão 
sendo impressas na f ita.

Não demorou muito para eu começar a ganhar muito mais dinheiro 
nessas negociações nas bucket shops do que com o salário da corretora. 
Então, resolvi pedir demissão. Meus pais foram contra, mas não tive-
ram como argumentar quando viram quanto eu estava ganhando. Eu 

geral as executava a um preço diferente e lucrava com a diferença. Semelhantes a 
casas de apostas, esses estabelecimentos não eram associados a qualquer bolsa de 
valores e muitas vezes seus gerentes eram pessoas desonestas, que costumavam 
deixar de preencher a ordem do cliente e simplesmente embolsar o dinheiro. (N. T.)
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era apenas um garoto, e o salário de contínuo não era lá grande coisa. 
Podia me dar muito bem atuando por minha conta e risco.

Eu tinha quinze anos quando consegui juntar meus primeiros mil 
dólares e coloquei o dinheiro na frente da minha mãe — tudo o que 
ganhei nas bucket shops em alguns meses, além da parte do meu salá-
rio líquido na corretora que eu dava para ajudar nas despesas de casa. 
Minha mãe insistiu numa proposta horrível. Queria que eu guardasse o 
dinheiro no banco, numa poupança, longe do alcance das tentações. Ela 
disse que nunca ouviu falar de um menino de quinze anos que tivesse 
ganhado tanto dinheiro começando do zero. Mal acreditava que era 
dinheiro de verdade. Ela vivia preocupada e af lita com aquilo. Mas eu 
não pensava em nada a não ser que era capaz de continuar provando 
que meu método de cálculo estava correto. Não existe diversão maior 
do que acertar usando apenas a cabeça. Se eu estava certo quando testei 
minhas convicções com dez ações, poderia estar dez vezes mais certo se 
negociasse com cem ações. Para mim, esse era o signif icado de ter maior 
margem: estar certo com mais ênfase. Mais coragem? Não! Aquilo não 
fazia a menor diferença. Se tudo o que tenho são dez dólares e arrisco 
isso, sou muito mais corajoso do que quando arrisco 1 milhão tendo 
outro milhão bem guardado.

De qualquer forma, aos quinze anos eu já vivia muito bem com o 
que ganhava no mercado de ações. Comecei nas pequenas bucket shops, 
onde o sujeito que negociava lotes de vinte ações de uma tacada só era 
suspeito de ser John W. Gates* disfarçado ou J. P. Morgan** viajando 
incógnito. Naquele tempo, as bucket shops raramente enganavam seus 
clientes. Não precisavam. Havia outras maneiras de pegar o dinheiro 
deles, mesmo quando tinham um bom palpite e acertavam. O negó-
cio era extremamente lucrativo. Quando as coisas eram conduzidas de 

* Pioneiro na fabricação de arame farpado, John Warne Gates (1855-1911), também 
conhecido como “Aposto 1 milhão” Gates, foi um industrial e inveterado apostador 
americano da Era Dourada, período do f inal do século xix marcado pelo rápido 
crescimento econômico dos Estados Unidos. (N. T.)

** John Pierpont Morgan (1837-1913), famoso banqueiro e f inancista americano, que 
dominou as f inanças corporativas e a consolidação industrial em seu tempo. (N. T.)
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forma legal — honesta até o ponto em que as bucket shops podiam ser 
honestas —, as f lutuações nas cotações davam um jeito de acabar com 
os clientes de grana curta. Não precisava haver uma queda de grandes 
proporções para apagar do mapa uma margem de apenas três quartos 
de ponto. Além disso, nenhum caloteiro jamais poderia voltar ao jogo. 
Não conseguiria mais fazer negócios.

Eu não tinha sócios. Mantive meu negócio apenas para mim. Era 
um trabalho de um homem só, de qualquer maneira. Era a minha ca-
beça, não era? Ou os preços das ações seguiriam o rumo que eu previa 
sozinho, sem qualquer ajuda de amigos ou parceiros, ou caminhariam 
para a direção oposta, e aí ninguém seria capaz de impedir isso por pura 
generosidade comigo. Eu não via a necessidade de contar a ninguém 
sobre meu negócio. Tenho amigos, claro, mas meu negócio sempre foi 
assim: um exército de um homem só. Razão pela qual sempre agi sozi-
nho, tomando decisões de forma independente.

Dessa maneira, não demorou muito para as bucket shops f icarem 
zangadas comigo por levar a melhor sobre elas. Eu chegava e garantia 
minha margem, mas elas f icavam só de olho, sem fazer um movimento 
sequer para agarrar meu dinheiro. Diziam que não havia nada a fazer. 
Foi o momento que começaram a me chamar de “Menino Especulador”. 
Eu tinha que mudar de f irma de corretagem o tempo todo, indo de uma 
bucket shop para outra. Cheguei ao ponto de ter que usar nome falso. 
Começava de leve, operando apenas um lote de quinze ou vinte ações. 
Vez por outra, quando desconf iavam, perdia de propósito no início e 
em seguida dava o bote para apanhar um belo naco. Claro que depois 
de algum tempo começavam a me achar custoso demais para eles e me 
pediam para sair de cena e levar meu negócio para outras bandas, para 
não interferir mais nos dividendos dos proprietários.

Uma vez, quando uma f irma grande com a qual eu estava negocian-
do por meses fechou a porta na minha cara, decidi arrancar um pouco 
mais do dinheiro deles. Essa bucket shop tinha escritórios espalhados 
por toda parte, nos saguões dos hotéis e nas cidadezinhas vizinhas. Fui 
a uma f ilial em um hotel, f iz algumas perguntas ao gerente e, por f im, 
comecei a negociar. Mas, tão logo passei a jogar com uma ação ativa a 
meu modo peculiar, o gerente recebeu mensagens da matriz perguntan-
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do quem era o cliente que estava operando. Ele me repassou a pergunta, 
e eu respondi que era Edward Robinson, de Cambridge. Ele telefonou 
para transmitir a boa notícia ao chefão. A outra ponta da linha não se 
deu por satisfeita e quis saber qual era minha aparência física. Quando 
o gerente me avisou disso, eu o instruí: “Diga a ele que sou um homem 
baixinho e gordo com cabelo escuro e barba espessa!”. Só que ele me 
descreveu exatamente como eu era, depois ouviu a reação do chefão e 
seu rosto f icou vermelho. Ele desligou e me disse para cair fora.

“O que foi que disseram a você?”, perguntei, muito educadamente.
Eles tinham dito: “Seu imbecil, seu cabeça-oca de uma f iga, nós te 

avisamos para não fazer negócio com Larry Livingston! E você de caso 
pensado o deixou arrancar setecentos dólares de nós!”. O gerente não 
me contou mais nada.

Tentei outras f iliais, uma atrás da outra, mas em todas fui reconhe-
cido, e nenhuma aceitou meu dinheiro. Eu não conseguia nem entrar 
para olhar as cotações sem que algum funcionário f izesse piadinhas 
a meu respeito. Tentei dar um jeito de me autorizarem a operar em 
longos intervalos, dividindo minhas visitas entre diferentes escritórios. 
Mas não funcionou.

Por f im, sobrou apenas uma corretora, a maior e mais rica de todas: 
a Cosmopolitan Stock Brokerage Company.

A Cosmopolitan era classif icada como A-1 e tinha um imenso volu-
me de negócios. Possuía f iliais em todas as cidades industriais da Nova 
Inglaterra. Essa corretora de primeira linha aceitou numa boa meus ne-
gócios, e durante meses comprei e vendi ações, ganhei e perdi dinheiro, 
mas no f im das contas aconteceu o de sempre. A Cosmopolitan não se 
recusou à queima-roupa a fazer operações comigo, como as agências 
pequenas tinham feito, mas isso não porque tivesse espírito esportivo, e 
sim por uma questão de reputação, já que sabia que pegaria muito mal 
se circulasse a notícia de que não aceitavam fazer negócios com uma 
pessoa só porque ela estava lucrando. A Cosmopolitan fez a segunda 
pior coisa: me obrigou a aceitar uma margem de três pontos e a pagar 
um ágio que de início era de 0,5, depois subiu para 1 e, f inalmente, 1,5 
ponto. Uma baita desvantagem! Como sair dessa? Fácil! Suponha, caro 
leitor, que a ação da siderúrgica U.S. Steel estivesse sendo vendida a 
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noventa e você a comprasse. Na sua boleta de compra normalmente 
viria escrito: “Comprado Steel a 90,125”. Se você entrasse com uma 
margem de 1 ponto, isso signif icava que, se o preço caísse para 89,25, 
sua posição seria eliminada automaticamente e você perderia tudo. 
Em uma bucket shop, o cliente não é importunado para aumentar a 
margem ou se colocar diante da dolorosa necessidade de dizer a seu 
corretor para vender a qualquer preço.

Todavia, ao impor esse ágio às minhas operações, a Cosmopolitan 
estava dando um golpe baixo. Signif icava que, se o preço fosse de no-
venta na hora da compra, em vez de aparecer na minha boleta “Com-
prado Steel a 90,125”, constaria “Comprado Steel a 91,125”. Ora, essa 
ação poderia avançar para 1,25, e um trimestre depois da compra eu 
ainda estaria perdendo dinheiro se fechasse o negócio. Ao insistir que 
eu aceitasse uma margem de três pontos logo no início, a Cosmopolitan 
também reduziu em dois terços minha capacidade de negociação. Ain-
da assim, era a única bucket shop que aceitava fazer negócios comigo, 
e, por conseguinte, eu não tinha alternativa: ou aceitava os termos ou 
parava de operar.

Claro que tive meus altos e baixos, mas, tudo somado, saí com saldo 
positivo. No entanto, o pessoal da Cosmopolitan não estava satisfeito 
com a terrível desvantagem que impunha, a qual teria sido suf iciente 
para esmagar qualquer investidor. Eles tentaram me trair. Não me pe-
garam. Escapei graças a um pressentimento.

Como já af irmei, a Cosmopolitan era meu último recurso. Era a mais 
rica bucket shop da Nova Inglaterra, e como regra não impunha ne-
nhum limite a operações de compra e venda de ações. Creio que eu era 
o trader individual mais peso pesado que tinham, entre os investidores 
regulares do dia a dia. Tinham um escritório formidável e o maior e mais 
completo quadro de cotações que eu já havia visto. Ocupava todo o com-
primento de uma enorme sala, e todas as coisas imagináveis estavam 
cotadas ali. Estou falando das ações negociadas nas bolsas de valores 
de Nova York e Boston, algodão, trigo, mantimentos, metais — tudo o 
que se comprava e vendia em Nova York, Chicago, Boston e Liverpool.

Você sabe como se faziam negócios numa bucket shop. A pessoa 
entregava seu dinheiro ao funcionário no balcão e dizia o que desejava 
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comprar ou vender. O contínuo consultava a f ita com as cotações im-
pressas ou o quadro de cotações e informava o preço — o mais recente, 
claro. Ele também anotava na boleta o horário, de modo que f icava 
quase parecido com um relatório de corretagem regular — isto é, que 
tinham comprado de você ou vendido para você certo número de tal 
ação a determinado preço em tal hora de tal dia, e quanto dinheiro foi 
pago. Quando você desejava encerrar a operação, voltava ao funcionário 
no balcão — o mesmo contínuo ou outro, dependendo da corretora — e 
o avisava. Ele pegava o último preço, ou, se a ação não estivesse ativa — 
ou seja, se não estivesse sendo negociada —, esperava pela próxima co-
tação que aparecesse na f ita. Então anotava aquele preço e o horário na 
boleta, conferia e devolvia a você, para que pudesse ir ao caixa e pegar 
toda a soma em dinheiro registrada. Obviamente, quando o mercado 
nadava na direção contrária e o preço ultrapassava o limite def inido 
por sua margem, sua negociação era automaticamente encerrada, e sua 
boleta se tornava um simples e imprestável pedaço de papel.

Nas corretoras mais humildes, que permitiam que as pessoas nego-
ciassem com lotes pequenos de cinco ações, as boletas eram tirinhas 
de papel — diferentes cores para compra e venda — e, às vezes, como 
no caso dos ferventes bull markets ou mercados de alta, as corretoras 
sofriam duros golpes, porque todos os clientes eram touros, e todos 
estavam certos.* Então a bucket shop deduzia as comissões de compra 
e venda, e se você comprasse uma ação por vinte, a boleta registraria 
20,25. Portanto, com a subida de 1 ponto, você receberia 0,75 de 1 ponto 
do seu dinheiro.

Mas a Cosmopolitan era a melhor da Nova Inglaterra. Tinha milha-
res de clientes, e realmente acho que eu era o único homem de quem 
sentiam medo. Nem o ágio extorsivo que me cobravam nem a margem 

* No jargão do mercado f inanceiro, bull market, ou “mercado do touro”, é o mercado 
de alta, em ascensão, em um momento favorável, otimista. Os investidores do tipo 
touro são os “altistas”, especuladores otimistas, crentes numa alta vigorosa do mer-
cado, na expectativa de que o aumento no preço das ações resulte em lucros maiores 
em suas operações. Diz-se que a expressão se origina da imagem do touro, que ataca 
sua presa com os chifres de baixo para cima. (N. T.)
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de três pontos que me obrigaram a estipular reduziram de modo consi-
derável as minhas operações. Continuei comprando e vendendo o má-
ximo que me permitiam. Por vezes cheguei a ter um lote de 5 mil ações.

Bem, no dia em que aconteceu o episódio que agora vou contar, eu 
estava vendido em 3500 ações da Sugar. Tinha sete grandes boletas 
cor-de-rosa de quinhentas ações cada. A Cosmopolitan usava gran-
des tiras de papel, com um espaço em branco onde poderiam anotar  
a margem adicional. Logicamente, as bucket shops nunca pedem mais 
margem. Quanto menores os recursos de que os clientes dispõem para 
a operação, melhor para a corretora, cujo lucro consiste em “rapar” o 
cliente. Se você quisesse aumentar a margem de sua operação, as corre-
toras menores criavam uma nova boleta, de modo que pudessem cobrar 
de você a comissão de compra e lhe dar apenas 0,75 de um ponto em 
cada queda de ponto na cotação, pois calculavam a comissão de venda 
exatamente como se você estivesse fazendo uma nova operação.

Bem, nesse dia eu me lembro de que tinha mais de 10 mil dólares 
em margem.

Eu tinha apenas vinte anos quando acumulei pela primeira vez 10 
mil dólares em dinheiro vivo. Se você ouvisse o que minha mãe dizia, 
teria pensado que 10 mil dólares em dinheiro eram uma quantia maior 
do que qualquer pessoa poderia ter, exceto o velho magnata John D. 
Rockefeller. Ela costumava me aconselhar a me dar por satisfeito e ir 
para uma área mais convencional. Sofri bastante para convencê-la de 
que eu não estava jogando, mas ganhando dinheiro por meio de cálcu-
los e avaliações. Contudo, a única coisa que ela conseguia ver era que 
10 mil dólares eram uma fortuna, e tudo o que eu conseguia enxergar 
era que aquela bolada signif icava mais margem para minhas operações.

Eu tinha vendido minhas 3500 ações da Sugar a 105,25. Havia outro 
sujeito na sala, Henry Williams, que estava vendido em 2500 ações. Eu 
costumava me sentar ao lado da máquina impressora e gritar as cota-
ções para o rapaz do quadro. O preço se comportou como eu esperava. 
Caiu alguns pontos de imediato, parou um instante para respirar e 
despencou de novo. O mercado no geral estava bem tranquilo, e tudo 
parecia promissor. De repente, não gostei da maneira como a Sugar 
estava hesitando. Comecei a me sentir desconfortável. Pensei que era 
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melhor sair do mercado. Em seguida, a ação foi vendida a 103 — valor 
baixo para o dia —, mas, em vez de me sentir mais conf iante, minha in-
segurança aumentou. Eu sabia que algo estava errado em algum lugar, 
mas não conseguia identif icar com precisão. Porém, se algo inesperado 
estava por vir e eu não sabia de onde, não seria capaz de me proteger 
contra o imprevisto. Nesse caso, era melhor estar fora do mercado.

Eu não faço as coisas às cegas. Não gosto disso. Nunca fui assim. 
Mesmo quando criança, precisava saber o motivo por que deveria fazer 
as coisas. Mas dessa vez eu não tinha nenhuma razão def inida para usar 
como justif icativa, e ainda assim estava tão desconfortável que não me 
segurei. Chamei um cara que eu conhecia, Dave Wyman, e disse: “Dave, 
f ique aqui no meu lugar. Quero que você faça uma coisa por mim. Es-
pere um pouco antes de gritar a próxima cotação da Sugar, tudo bem?”.

Ele disse que faria o que eu tinha pedido. Eu me levantei e dei a ele 
meu lugar ao lado da máquina impressora de cotações, de modo que 
ele pudesse anunciar os preços para o rapaz do quadro. Tirei do bolso 
minhas sete boletas da Sugar e fui até o balcão, onde estava o funcioná-
rio que marcava as boletas quando a gente encerrava a operação. Mas 
eu não sabia por que deveria sair do mercado, por isso simplesmente 
f iquei lá, encostado no balcão, segurando na mão minhas boletas, para 
que o contínuo não conseguisse vê-las. Pouco depois ouvi o clique de 
um instrumento telegráf ico e vi Tom Burnham, o contínuo do balcão, 
virar rapidamente a cabeça e aguçar os ouvidos. Nesse momento tive a 
sensação de que alguma coisa maligna estava prestes a eclodir, e decidi 
não esperar mais. Dave Wyman, ao lado da máquina impressora de 
cotações, começou a dizer: “Su…”.

Rápido como um raio, antes de Dave terminar de anunciar o preço, 
coloquei minhas boletas em cima do balcão, na frente do contínuo, e 
gritei: “Encerre a Sugar!”. Então, é claro, a casa tinha que fechar minha 
operação da Sugar com o valor da última cotação. Dave tinha anuncia-
do novamente 103.

De acordo com a minha compilação de informações e estatísticas, 
àquela altura a Sugar deveria estar caindo abaixo de 103. O motor não 
estava funcionando direito. Senti cheiro de armadilha no ar. Em todo 
caso, o instrumento telegráf ico estava endoidecido, e notei que Tom 
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Burnham, o funcionário do balcão, tinha deixado minhas boletas des-
marcadas, no mesmo lugar onde as coloquei, e ouvia os cliques da má-
quina como se estivesse esperando por algo. Então gritei com ele: “Ei, 
Tom, que diabos está esperando? Marque o preço nestas boletas, 103! 
E anda logo!”.

Todos na sala me ouviram e começaram a olhar para nós e perguntar 
qual era o problema, pois, veja só, embora a Cosmopolitan tivesse a 
fama de nunca ter passado a perna em um investidor, não havia como 
saber, e era possível uma corrida a uma bucket shop começar feito uma 
corrida aos bancos, que acontece quando gente ávida se precipita para 
as agências a f im de sacar seu dinheiro por temer que o banco não será 
capaz de devolver seus depósitos. Bastava que um cliente desconf iasse e 
os demais seguiriam o exemplo. Tom fechou a cara, mas, mesmo amua-
do, veio e marcou minhas boletas com “Fechado a 103”, então empurrou 
os papéis na minha direção. Tinha uma cara azeda que nem limão.

Dá para dizer que a distância entre o balcão onde Tom f icava e o cai-
xa não era nem de dois metros e meio. Mas, antes mesmo de eu chegar 
ao caixa para pegar meu dinheiro, Dave Wyman, ao lado da máquina 
impressora de cotações, gritou, entusiasmado: “Puxa vida! Sugar, 108!”. 
Mas era tarde demais, então eu apenas ri e, em voz alta, disse para Tom: 
“Não funcionou desta vez, não é, meu velho?”.

Era uma tentativa de trapaça. Juntos, Henry Williams e eu estáva-
mos vendidos em 6 mil ações da Sugar. Essa bucket shop tinha a minha 
margem e a de Henry, e podia haver muitos outros clientes na corretora 
na mesma situação, possivelmente 8 mil ou 10 mil ações no total. Supo-
nha que tivessem 20 mil dólares em margens da Sugar. Era o suf iciente 
para bancar a compra de ações da corretora, manipular o mercado 
na Bolsa de Valores de Nova York e acabar com a gente. Nos velhos 
tempos, sempre que uma bucket shop se via carregada com muitos 
especuladores do tipo touros comprando determinada ação, era uma 
prática comum fazer com que algum corretor abaixasse o preço dessa 
ação específ ica, o bastante para eliminar todos os clientes que tinham 
comprado grandes quantidades dela, na expectativa de aumento futuro. 
Isso raramente custava às bucket shops mais do que alguns pontos em 
algumas centenas de ações, e elas lucravam milhares de dólares.
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Foi essa maquinação que a Cosmopolitan fez para me pegar, além 
de ferrar com Henry Williams e os outros investidores vendidos a des-
coberto da Sugar. Seus corretores em Nova York empurraram o preço 
para 108. Óbvio que logo depois voltou a cair, mas Henry e muitos 
outros foram eliminados. Toda vez que ocorria uma inexplicável queda 
acentuada seguida de uma recuperação instantânea, os jornais daquela 
chamavam de “movimentação de bucket shop”.

E a coisa mais engraçada é que, menos de dez dias depois de o pes-
soal da Cosmopolitan tentar me passar a perna, um operador de Nova 
York fez com que tomassem um desfalque de mais de 70 mil dólares. 
Esse homem, que foi um relevante fator de mercado em sua época e 
um membro da Bolsa de Valores de Nova York, fez fama como investi-
dor do tipo bear,* ou urso, durante o pânico de Bryan de 1896.** Vivia 
se defrontando com as regras da bolsa de valores que o impediam de 
realizar alguns de seus planos às custas de seus companheiros. Um dia, 
percebeu que não haveria reclamações da bolsa nem das autoridades 
policiais se tirasse das bucket shops da região um naco dos ganhos ilí-
citos das corretoras. No caso em questão, despachou 35 homens para se 
passar por clientes. Eles foram para o escritório principal e as maiores 
f iliais. Em determinado dia, a uma hora f ixada de antemão, todos os 
agentes compraram o maior número de ações que os gerentes os dei-
xavam comprar. Tinham instruções de sair de f ininho depois de atingir 
certo lucro. Claro que o que ele fazia era distribuir entre seus comparsas 
uma série de dicas de especulação do tipo touro sobre aquela ação, 

* Oposto ao bull market, o bear market [mercado do urso] é o mercado em baixa ou 
pessimista, em que os investidores são os “baixistas”, traders que esperam a queda 
dos preços e detêm uma posição vendida. Acredita-se que o termo derive da forma 
como o urso ataca sua presa, de cima para baixo. (N. T.)

** Período de aguda depressão econômica nos Estados Unidos, precipitada por uma 
queda nas reservas de prata e preocupações do mercado com os efeitos que isso teria 
sobre o padrão-ouro. A tendência de def lação só começou a se reverter após a elei-
ção de William McKinley em 1896, derrotando o candidato do Partido Democrata 
William Jennings Bryan, que concorreu com a plataforma da “prata grátis”, pela 
qual o país abandonaria o padrão-ouro e restabeleceria a cunhagem de prata para 
inflar a economia. (N. T.)
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depois ia para o pregão da bolsa de valores e aumentava o lance, com 
a ajuda dos corretores de pregão, que o consideravam um cara legal. 
Tendo o cuidado de escolher a ação certa para esse trabalho, não houve 
dif iculdade para elevar o preço em três ou quatro pontos. Os agentes 
dele, nos escritórios das bucket shops, lucraram conforme o combinado.

Eu soube por um colega que o originador abocanhou 70 mil dólares 
líquidos, sem contar as comissões e pagamento de despesas de seus 
agentes. Ele jogava esse jogo várias vezes em todo o país, castigando as 
maiores bucket shops de Nova York, Boston, Filadélf ia, Chicago, Cin-
cinnati e St. Louis. Uma de suas ações favoritas era da Western Union, 
por ser muito fácil manipular os preços de uma ação semiativa — ou 
seja, pouco negociada — alguns pontos para cima ou para baixo. Os 
agentes dele compravam as ações a determinado preço, vendiam com 
lucro de dois pontos, entravam novamente no mercado com posições 
vendidas e levavam três pontos mais. Aliás, li outro dia que esse homem 
morreu na penúria e na obscuridade. Se tivesse morrido em 1896, teria 
recebido pelo menos uma coluna na primeira página de todos os jornais 
de Nova York. Nas circunstâncias em que morreu, mereceu uma linha 
na página 5.
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