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Elas também estão participando do mercado financeiro, como um incentivo extra dos pais.  
 
Dá para imaginar um pai, recebendo e abrindo a correspondência em sua casa no final do dia de 
trabalho e, em meio a ela chegarem extratos, movimentações e informações pessoais sobre 
investimentos em Bolsa com o nome do seu filho de oito anos? Pois é, este produto já existe e foi 
lançado pioneiramente pela Spinelli Corretora de Valores Imobiliários logo no início do ano. O 
objetivo é transformar crianças em futuros investidores - como parte de um projeto de educação 
financeira, sob o nome de Vida Feliz.  
 
De imediato, o Fundo Vida Feliz conseguiu 36 cotistas e um patrimônio de R$ 10 mil que valorizou 
94% de janeiro a março, tendo entre seus integrantes crianças entre cinco e 14 anos cujos pais 
querem participar de um projeto de longo prazo para elas.  
 
"O maior aliado de uma criança é o tempo, o que é perfeito para investimentos em Bolsa e para 
que se adquira uma visão crítica. Criamos um fundo com aportes mensais pequenos para educá-
los, mas para que também formem reservas", explica Nelson Spinelli Neto, diretor da Corretora.  
 
O valor mínimo mensal é de R$ 30 e a cobrança, para baixar o custo da iniciativa, é feita via 
boleto bancário. A estrutura da carteira de ações dos jovens não muda em relação a outros 
fundos porque o objetivo principal é transformar essas crianças "num futuro e bem-preparado 
investidor procurando e criando a cultura de Bolsa desde cedo", argumenta Spinelli.Como a Bolsa 
de Valores promete ser um dos centros de atenção dos investidores daqui para a frente, em 
virtude da seqüência prevista de queda na taxa de juros, várias corretoras estão procurando um 
novo público para quem dirigir sua atenção. E provas de que existe entre os jovens um interesse 
crescente em se transformar em investidores está no reformulado Home Broke da Bradesco 
Corretora.  
 
Mais rápido e com a mobilidade de proporcionar ordens de compra programadas para até 30 dias 
(antes a operação era somente diária) e um limite mínimo de investimento de R$ 200, o Home 
Broke foi promovido à grande atração da corretora. "Nossa base de clientes antiga era de 35 mil 
investidores mas, em dois meses, conseguimos atrair 10 mil investidores de todos os tipos com o 
nosso novo site", conta Sônia Regina Gomes Moura Costa, da Bradesco Corretora. "São 
principalmente jovens."  
 
Com ele, também, a corretora conseguiu reduzir os custos para o investidor: numa operação via 
mesa, a taxa cobrada é 0,50% e mais o fixo de R$ 25,21. Pela internet, investimentos de até R$ 
100 mil têm uma taxa de até 0,30% e acima de R$ 100 mil de 0,15%.  
 
 
Também na faixa de jovens, só que agora universitários, existe a bem-sucedida experiência da 
curitibana Omar Camargo Corretora que, em 1999 lançou um clube de investimentos a partir de 
R$ 500 com o nome de Cejef e procurou atraí-los com uma palestra mensal na Bovespa.  
 
Mesclando um pouco de ousadia e posições conservadoras, o fundo tem conseguido obter médias 
de 25% de rentabilidade e desde aquele ano mantém um grupo variável de investidores que 
flutua entre 35 e 50 integrantes que realizam seu aprendizado. "Uma boa parcela das pessoas que 
passam pelo Cejef se transforma, depois, em investidores individuais importantes", garante Gisele 
Granzinoli, da Omar Camargo.  
 
Outro sinal do interesse desse novo investidor pôde ser detectado na primeira edição da 
ExpoMoney em Curitiba. O evento é destinado aos que querem conhecer ou se aprofundar no 
mundo dos investimentos.  



Em meio a corretores de gravata e paletó, professores com grupos de crianças percorriam os 23 
estandes de corretoras em busca de informações e de uma visualização do mercado financeiro. 
Foram 2 mil participantes no primeiro dia e cerca de 1.500 no segundo. Bermudões e tênis 
concorriam de igual para igual com trajes mais sisudos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-7 


