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Jovens investidores costumam viver em um dilema: têm tempo para arriscar na busca por mais 
rentabilidade, mas poucos recursos para construir uma carteira diversificada. Em um mundo ideal, 
eles deveriam aplicar em ações, já que podem esperar alguns anos para colher frutos. Mas como 
os fundos de ações das grandes instituições só aceitam aportes a partir de R$ 1 mil, a maioria 
acaba se refugiando na caderneta de poupança. 
 
Uma porta de saída para essa armadilha são os clubes de investimento, que permitem aplicações 
na Bolsa com valores mensais por volta de R$ 50. Eles podem ser criados por colegas de trabalho, 
universidade, academia ou qualquer grupo de pessoas com o objetivo em comum de entrar no 
mercado de capitais. 
 
A modalidade é estruturada na forma de cotas. Cada participante escolhe quantas cotas vai 
comprar e quanto irá investir. Detalhe: nenhum investidor pode ter mais que 40% das cotas. Uma 
das vantagens é a moldagem da estratégia de acordo com as características dos membros. 
 
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou este mês a criação de mil novos clubes de 
investimento desde a criação do programa de popularização do mercado de ações Bovespa Vai até 
Você, em 2002. Atualmente, são 1.360 clubes registrados, com mais de 112 mil participantes e 
patrimônio de cerca de R$ 7 bilhões. 
 
Um bom exemplo das vantagens da modalidade é o clube de investimentos “Milionários”, que foi 
criado em abril de 2004 por três amigos com capital de R$ 900. Atualmente com 30 participantes, 
a maioria com idade que varia de 25 a 30 anos, o clube tem patrimônio de R$ 200 mil e taxa de 
administração de 1% ao ano. A rentabilidade é para lá de atraente: média de 5% ao mês. 
Um dos fundadores do clube, Valtomir Santos, gerente de serviços em Tecnologia da Informação 
de uma empresa do setor financeiro, conta que a idéia surgiu do sonho de acumular o primeiro 
milhão. 
 
As primeiras experiências foram realizadas em um site que permite simular investimentos em 
ações. Com carteira de papéis e recursos virtuais, Valtomir e mais dois amigos começaram a 
realizar operações. Depois de quase três meses, animados com os resultados obtidos, eles 
resolveram juntar forças no “Milionários”. 
 
“Descobri que, graças ao milagre dos juros compostos, poderia alcançar meu primeiro milhão em 
15 anos, depositando cerca de R$ 300 ou R$ 400 por mês”, conta Santos. 
 
Hoje em dia, o clube mantém um acompanhamento que compara o objetivo final com o que já foi 
alcançado e envia um boletim mensal aos cotistas com o rendimento do mês e a análise de 
papéis. 
 
Santos afirma que o segredo do clube, cuja rentabilidade está em torno de 5% ao mês, é a 
simplicidade. Com ajuda de um software gratuito de análise gráfica, ele analisa o histórico de 
preços de ações de empresas tradicionais em períodos entre cinco e dez anos. 
 
O segredo é apostar em bons papéis e não se deixar dominar pelas emoções. Ele encara com 
naturalidade as variações de patrimônio típicas do investimento em ação, sem se assustar com 
perdas momentâneas ou ficar eufórico com grandes altas. 
 
“Não se pode ser emotivo. É preciso ser fiel à estratégia de negociação. A nossa meta é de ganho 
em longo prazo e nossa estratégia bem simples. Escolhemos papéis de empresas sólidas, 
comprando em momentos em que eles estão oscilando para baixo e vendendo quando se 
valorizam”, afirma Valtomir. 



Outro caso bem-sucedido é o do clube de investimento “Amigos Vivo”, criado em 2003 por três 
amigos que trabalham na mesma empresa. O engenheiro Nelson Maccheaverni, que na época 
tinha 26 anos, um dos fundadores, conta que ele e seus dois amigos, investiam juntos pelo home 
broker. 
 
Diante das dificuldades em avaliar de controlar os gastos com corretagem e dividir os 
rendimentos, decidiram buscar outra forma de aplicar. A solução veio com uma apresentação do 
programa Bovespa Vai Até Você, realizada na empresa em que trabalhavam. 
 
“Foi quando resolvemos criar o clube. Ele facilita a entrada das pessoas no mercado de ações. O 
grande interesse das pessoas de entrar no clube é facilidade. Muita gente tem receio de entrar na 
Bolsa comprando direto. Com um grupo, elas se familiarizam mais rapidamente com o mercado”, 
diz Maccheaverni. 
 
Em 2005, terceiro ano em que a Bolsa liderou os ganhos entre as modalidades de investimento, o 
clube obteve valorização de 21%. Trata-se de uma rentabilidade menor que a do Ibovespa 
(27,7%), mas maior do que qualquer aplicação de renda fixa. A rentabilidade acumulada, no 
entanto, é muito superior: 184%. 
 
Hoje o clube é liderado por Aluízio Neves, que também é engenheiro de projetos. A estratégia é 
clássica: análise fundamentalista na hora de escolher as empresas e análise gráfica para escolher 
o momento de adquirir o papel. 
 
“Também ficamos atentos às recomendações da corretora e de outras instituições financeiras de 
grande porte. As decisões são amadurecidas e tomadas em consenso”, afirma Aluízio Neves. 
O “Amigos Vivo” já conta com 128 associados e rentabilidade diária. O investimento mínimo inicial 
e adicional é de R$ 50. A taxa de administração é de 2% ao ano. 

 
 
Leia Mais 
 
Diversificação significa menos riscos  
 
 
Diversificar a carteira de ações com pequenos valores e diminuir os riscos de perda. Essas são as 
principais vantagens que os clubes de investimento oferecem aos jovens, segundo especialistas 
consultados pelo DCI. 
 
Para Adriana Dalcanale, diretora da corretora Aureum , de Curitiba (PR), com um volume maior de 
recursos, graças à união de vários investidores, os jovens conseguem adquirir papéis de empresas 
de setores distintos da economia. Isso diminui o risco da aplicação. A queda de ações ligadas a 
um setor é compensada pelo avanço dos papéis de companhias de outro ramo. 
 
“Com R$ 100, o jovem tem acesso a uma carteira de ações muito interessante. Temos um clube 
cuja cota vale R$ 1”, diz Adriana Dalcanale. 
 
Nelson Spinelli Neto, diretor da corretora Spinelli , aponta mais uma vantagem dos clubes: a 
proximidade entre os membros e os gestores — os grupos têm no máximo 150 pessoas —, o que 
permite um envolvimento maior com o mercado e estimula o aprendizado. 
 
Cada vez mais bem-informados sobre o mercado de capitais pela participação em clubes de 
investimentos, os jovens estão contribuindo para a desmistificação do mercado de capitais. 
“A idéia de que a Bolsa é um cassino restrito a pessoas com muito dinheiro está perdendo força. 
Há um entendimento maior de conceitos como performance das empresas e dividendos”, afirma 
Neto. 



 

 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24 fev. 2006, Finanças Pessoais, p. A-27. 
 


