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Romeu Pasquantonio, da Soma: é preciso mostrar ao investidor outras formas de investimento além da poupança  

Na tentativa de acabar com mito de que só quem tem muito dinheiro pode investir, começa 
amanhã em São Paulo a Expo Money, um evento destinado àqueles que querem aprender um 
pouco mais sobre investimentos. Serão realizadas no total 41 palestras abertas ao público em 
geral. A entrada é gratuita.  

O mercado de ações, ainda pouco conhecido pela população brasileira em geral, a procura por 
planos de previdência privada, os diversos tipos de investimentos disponíveis ao investidor, o 
tempo e a atenção necessários para poupar e cuidar do dinheiro serão alguns dos temas 
abordados no evento. "É uma forma de incentivar a população a investir. Um país com 
distribuição de renda mais justa passa necessariamente pelo mercado de capitais", diz Robert 
Dannenberg, diretor da Trade Network, organizadora do evento.  

A Expo Money conta, entre outros participantes, com o patrocínio da Bovespa, que já há algum 
tempo tem procurado incentivar a popularização a diversificar seus investimentos com campanhas 
de esclarecimento. Um dos exemplos desses incentivos é a negociação de cotas de fundos 
imobiliários em bolsa e o estímulo à criação de clubes de investimentos. "O Brasil tem uma gama 
muito grande de produtos para aplicação. É preciso mostrar ao investidor que há outras formas de 
investimento além da boa e velha caderneta de poupança", afirma Romeu Pasquantonio, diretor 
da Soma (Sociedade Operadora do Mercado de Ativos). Ele fará uma palestra tratando do tema 
fundos imobiliários.  

Hoje há um interesse maior da população, que deseja conhecer novas modalidades de aplicação 
de seus recursos e formas de planejamento de seu futuro. As ofertas públicas de compra de ações 
da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce com recursos do fundo de garantia (FGTS) 
também contribuíram para que a população conhecesse outras formas de investimento até então 
desconhecidas para grande parte das pessoas.  

O visitante irá encontrar informações sobre todas as modalidades de investimentos disponíveis no 
mercado brasileiro. Além disso, poderá contar com a assessoria de experientes profissionais que 
irão ensinar como, quando e onde investir. O visitante poderá conhecer também algumas das 
principais empresas brasileiras, saber o que fazem, onde atuam e como influenciam sua vida.  

Com investimentos de R$ 3 milhões, a Expo Money reunirá Bovespa, corretoras de valores, 
empresas de capital aberto, bancos, administradoras de recursos de terceiros, empresas de 
previdência privada, formadores de opinião, investidores atuais e potenciais. Simulações de 



pregão e seminários destinados tanto ao público iniciante como aos investidores experientes serão 
realizadas diariamente. O evento conta com palestras de alguns dos principais profissionais da 
área de finanças e investimentos.  

Entre os temas abordados estão: ações e opções, empresas de capital aberto, fundos de diversos 
tipos: hedge, multimercado, de ações, imobiliário, renda fixa e previdência complementar. Nos 
dias 16, 17 e 18, a jornalista Mara Luquet, do Valor Econômico, realiza a palestra "Como 
selecionar ações usando seu jornal".  

Outro destaque é a apresentação da educadora Cássia D'Aquino que mostrará como ensinar desde 
cedo as crianças a investir. Segundo a educadora, muitas pessoas só vão ouvir falar sobre 
educação financeira depois de adultas e, nesse ponto, começa o erro. "A educação financeira deve 
começar com as crianças desde pequenas e em casa", destaca Cássia D'Aquino.  

Ela explica que os pais muitas vezes consideram desnecessário ensinar o valor do dinheiro aos 
filhos. Além disso, tendem a dar tudo o que as crianças pedem fora de datas especiais e algumas 
vezes como forma de compensação por sua ausência. "É muito importante dar uma quantia por 
semana para crianças pequenas, ensiná-las a gastar com responsabilidade e sempre poupar uma 
parte dessa quantia", diz.  

De acordo com a educadora, toda a formação de como lidar com dinheiro será importantíssima 
para que essa criança se torne um adulto responsável que planeja e pensa em seu futuro 
financeiro. "Um dos primeiros passos é fazer com que ela entenda como separar o que ela quer 
daquilo que ela realmente precisa. A partir daí é preciso ensiná-la a equilibrar essas 
necessidades."  

A entrada nos três dias do evento (16 a 18 de outubro) é gratuita. Haverá, paralelamente às 
apresentações, um congresso sobre investimentos que tem o custo de R$ 190. O evento 
acontecerá das 14h às 21h30, nos dias 16 e 17 de outubro, e das 10h às 18h30, no dia 18, no 
centro de convenções Frei Caneca. Mais informações no site: www.expomoney.com.br .  
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