Se você é usuário iniciante, poderá fazer um pequeno teste solicitando bônus de 6 créditos, o que permitirá mostrar
todas as planilhas da apuração dos resultados.
1) Primeiramente, para rodar este programa é necessário que seu computador tenha o sistema operacional Windows.
2) Para fazer o teste mostrado a seguir é preciso se cadastrar para ter uma conta em bolsacalc.com.br, onde receberá o
bônus de 6 créditos.
3) Baixe o programa e instale no seu computador. Se tiver dificuldade para instalá-lo, por favor, leia as orientações em
"Download", no site de BolsaCalc.
4) Depois de instalado, quando você clicar no botão "Iniciar" do Windows, vai aparecer um ícone, ou o nome BolsaCalc,
na lista de "Todos os programas". Clique nele para abrir BolsaCalc.
5) Com o programa aberto, solicite bônus clicando em "Exercício" e em seguida em "Bônus para usuário iniciante".
Imediatamente você já poderá verificar no site de BolsaCalc, em "Minha conta", que 6 créditos estarão disponíveis, o
que é suficiente para fazer este teste.
AQUI INICIAMOS O TESTE:
6) Para este teste vamos inserir 3 operações com PETR4. Também vamos inserir uma "Posição Inicial" de PETR4, e os
"Prejuízos Iniciais" em "Comum" e em "Day-trade". E finalmente veremos como ficará a apuração de resultados e o
imposto de renda.
7) Inicialmente faremos sem inserir a "Posição Inicial" e os "Prejuízos Iniciais", e veremos como ficará o resultado; e
depois poderemos inserir a "Posição Inicial" e os Prejuízos Iniciais", e novamente veremos como o resultado será
alterado.
Nota_1: A "Posição Inicial" e os "Prejuízos Iniciais", poderão ser apagados e inseridos quantas vezes você quiser, sem
diminuir a quantidade de créditos da sua conta, porém se você apagar as operações de compra ou venda que já foram
convalidadas, e depois desejar inserir as mesmas operações, você precisará consumir novos créditos para convalidá-las;
por isso, para este teste, não apague as operações já convalidadas.
8) Para começar crie um NOVO Exercício, clicando em "Exercício", e em seguida em "Novo". Depois digite o "NOME do
investidor": FULANO, e o "ANO das operações": 2016.
9) Clique em "Inserir dados", e em "Formulário BOVESPA". Com isso vai aparecer o formulário para inserir os dados
das notas de corretagens.
10) Para este teste foram escolhidos valores que facilitarão o acompanhamento mental dos cálculos. Começando, insira
num dia qualquer de janeiro de 2016, a nota nº 01 com a seguinte operação: COMPRA de 500 ações de PETR4, valor da
operação: R$ 5.000,00. E na linha seguinte outra operação: VENDA de 200 ações de PETR4, valor da operação: R$
1.000,00. Para finalizar esta nota digite o valor de R$ 4.000,00 nos campos "Total CBLC" e "Valor líquido da nota".
Depois clique em "Salvar esta nota".
Nota_2: Observe que estas 200 ações vendidas representam um "Day-trade". Como nesta nota há uma "compra" e
uma "venda", o programa detecta que faltam alguns ajustes, e por isso ele vai recalcular e corrigir a nota,
desmembrando 200 ações da compra para completar o "Day-trade".
11) Somente com esta nota salva, já é possível ver como ficou a apuração de resultados deste "Day-trade". Porém
como o programa só executa a apuração se as operações estiverem convalidadas, você terá que, primeiramente,
convalidar as operações inseridas; e para fazer a convalidação clique em "Exercício", e em seguida em "Usar créditos

para convalidar registros de operações". Finalmente para ver os resultados clique em "Apuração", no menu do
programa.
12) Continuando o teste, agora você poderá lançar a segunda nota de corretagem, nº 02, num dia de fevereiro de 2016,
com apenas uma operação. Insira a seguinte operação: VENDA de 200 ações de PETR4, valor da operação: R$ 4.000,00.
O mesmo valor vai para "Total CBLC" e "Valor líquido da nota". Salve a nota. Depois convalide esta operação, da mesma
maneira que você convalidou no item 11, acima. Veja novamente como ficou a apuração de resultados e do imposto de
renda, e a "Posição Final" da Carteira.
Nota_3: Observe que resultou prejuízo em "Day-trade" e lucro em "Comum", entretanto como o valor da venda no mês
é menor do que R$ 20 mil, o lucro em "Comum" vai para a tabela "Ganhos Isentos". E ainda, observe que restaram na
Carteira 100 ações de PETR4 ao custo de R$ 1.000,00.
13) Para finalizar o teste, agora insira a "Posição Inicial" de PETR4, e se desejar os "Prejuízos Iniciais". Para fazer isto
clique "Inserir dados", e em seguida em "Posição Inicial". Insira na "Posição Inicial" 300 ações de PETR4 com o custo de
6.000,00. Isto vai modificar a quantidade e o custo da "Posição Final", e também modificará o lucro de "Comum".

Agora que você já viu estes resultados, poderá fazer quaisquer outras alterações nos valores da "Posição Inicial" e dos
"Prejuízos Iniciais", e poderá ver como estas mudanças alteram os resultados e o imposto de renda.
Bons testes e bom trabalho!

