
17 Anos Investindo na Bolsa! O que aconteceu 

com GGBR4, PETR4, VALE5 e POMO4? 

 

Onde estão os investidores? 

Quem lembra dos (indispensáveis) ensinamentos do INI, deve recordar do princípio do 

investimento pequeno e regular, ao longo dos anos. 

Aliás, esse padrão de investimento é praticamente inexistente na bolsa brasileira. Talvez 

por isso tenhamos apenas 500 mil CPFs na bolsa há anos e alguns milhares de traders, 

em vez dos 5 milhões de investidores ATIVOS tão sonhados. 

O poupador, aquele do aporte mensal, regular, não está na bolsa e nem a enxerga como 

destino para seus R$ 100,00, R$ 200,00 por mês. É triste, pois essa é a realidade de 

qualquer país com mercado desenvolvido. Sem esse perfil, dificilmente atingiremos a 

meta de milhões de investidores na bolsa. 

Enquanto as perguntas forem: “qual a hora de entrar e qual a hora de sair?”, a bolsa não 

será atraente para acumuladores de poupança. 

Enquanto não houver um esforço de propaganda para difundir a cultura de que bolsa é 

destino DE POUPANÇA MENSAL, continuaremos a atrair exclusivamente perfis 

aderentes ao risco e a manter os conservadores fora do circuito. 

O estudo a seguir mostra que, mesmo com os percalços dos últimos 5 anos, mesmo com 

quedas da ordem 60%-70% em alguns ativos, o comportamento de poupador teria sido 

premiado. Mesmo em comparação com a pródiga renda fixa brasileira, e mesmo com os 

efeitos inflacionários. 

 

O estudo 

Estamos em 31/12/1995. Depois de tantos anos sem conseguir juntar dinheiro, um 

investidor resolve fazer a seguinte promessa: 

 Investir todo primeiro dia do ano, a partir de 1996, R$ 4.000,00 no mercado de 

ações.  

 R$ 1.000,00 em cada uma das seguintes ações: POMO4, GGBR4, PETR4 e 

VALE5. 

 Reinvestir todos os dividendos. 

Esse cálculo fazia parte da primeira parte dos cursos do INI, porém não é atualizado há 

algum tempo, acho que desde 2011. 

Nesse estudo foram atualizados até 09/05/2013, mas com aprimoramentos. 

 

O papel da Inflação 



A maior crítica que recebo a respeito dos estudos publicados no meu livro O Mercado 

de Ações em 25 Episódios diz respeito ao não uso da inflação para ajustar os ganhos 

calculados. 

Eu, humildemente, continuo achando que NÃO deveria usar. O ajuste é um preciosismo 

matemático apenas. Atrapalharia bastante, principalmente num livro cujo objetivo é ser 

simples e popularizar o mercado. 

O ajuste pela inflação é trivial em comparações ponto a ponto. De 1996 a 2013, de tanto 

a tanto. Assim é fácil. Mas ajustar fluxos mensais de investimento, ou anuais, não é 

trivial e não teria significado direto para períodos tão longos. 

Apesar de achar que para entender o estudo bastaria ter “noção” de quanto seria R$ 

1.000,00 em 1996 e de quanto é R$ 1 milhão hoje, resolvi fazer os ajustes pela inflação, 

mas EXCLUSIVAMENTE para as taxas, posto que não faria sentido calcular o 

montante ajustado pela inflação. É um número sem sentido. 

 

O CDI e a Poupança 

Aproveitei e também utilizei a poupança e o CDI (sem IR) para simular e comparar o 

resultado dos investimentos. 

Também “deflacionei” Poupança e CDI. 

CDI 

Quem tivesse investido R$ 1.000 ao ano, a partir de janeiro de 1996 em CDI (-15% de 

IR) teria obtido, em 09/05/2013, R$ 63.010,040.  

Sua taxa média de retorno (TIR) atingiria 12,78%. 

Descontada pelo IPCA, essa taxa média cairia para 6,10%. Esse seria o retorno REAL 

do investimento em CDI. 

Caderneta de Poupança 

Quem tivesse investido R$ 1.000 ao ano, a partir de janeiro de 1996 em Poupança teria 

obtido, em 09/05/2013, R$ 40.779,16.  

Sua taxa média de retorno (TIR) atingiria 8,57%. 

Descontada pelo IPCA, essa taxa média cairia para 2,17%. Esse seria o retorno REAL 

do investimento em Poupança. 

Quadro Resumo: 

 

As ações 

Outros investimentos CDI Poupança

Investimento Total 18 anos 18.000,00       18.000,00       

Patrimônio Acumulado (MAIO 2013) 63.010,40       40.779,16       

Rentabilidade Anual (MAIO 2013) 12,78% 8,57%

Rentabilidade Anual REAL (MAIO 2013) 6,10% 2,17%

http://blogdoportinho.wordpress.com/2010/10/22/o-mercado-de-acoes-em-25-episodios-detalhes-e-sumario-do-livro/
http://blogdoportinho.wordpress.com/2010/10/22/o-mercado-de-acoes-em-25-episodios-detalhes-e-sumario-do-livro/


Os valores calculados são nominais. Conforme dito anteriormente, não coloquei o valor 

equivalente em reais do fluxo descontado pela inflação. O valor não tem significado 

direto, é só uma construção matemática. 

Porém a TIR – Taxa Interna de Retorno descontada faz sentido e foi calculada para 

todos os fluxos. 

 

PETROBRAS 

Quem tivesse investido R$ 1.000 ao ano, a partir de janeiro de 1996 em ações PN da 

Petrobras (PETR4), com reinvestimento de dividendos, teria obtido, em 09/05/2013, R$ 

116.637,02.  

Sua taxa média de retorno (TIR) atingiria 18,54%. 

Descontada pelo IPCA, essa taxa média cairia para 11,48%. Esse seria o retorno REAL 

do investimento em Petrobras. 

VALE 

Quem tivesse investido R$ 1.000 ao ano, a partir de janeiro de 1996 em ações PNA da 

Vale (VALE5), com reinvestimento de dividendos, teria obtido, em 09/05/2013, R$ 

225.434,93.  

Sua taxa média de retorno (TIR) atingiria 24,57%. 

Descontada pelo IPCA, essa taxa média cairia para 17,13%. Esse seria o retorno REAL 

do investimento em Vale. 

 GERDAU 

Quem tivesse investido R$ 1.000 ao ano, a partir de janeiro de 1996 em ações PN da 

Gerdau (GGBR4), com reinvestimento de dividendos, teria obtido, em 09/05/2013, R$ 

359.025,03.  

Sua taxa média de retorno (TIR) atingiria 28,83%. 

Descontada pelo IPCA, essa taxa média cairia para 21,11%. Esse seria o retorno REAL 

do investimento em Gerdau. 

MARCOPOLO 

Quem tivesse investido R$ 1.000 ao ano, a partir de janeiro de 1996 em ações PN da 

Marcopolo (POMO4), com reinvestimento de dividendos, teria obtido, em 09/05/2013, 

R$ 647.669,34.  

Sua taxa média de retorno (TIR) atingiria 34,25%. 

Descontada pelo IPCA, essa taxa média cairia para 26,19%. Esse seria o retorno REAL 

do investimento em Marcopolo. 

 

 



Total 

Quem tivesse investido R$ 4.000 ao ano, a partir de janeiro de 1996 em ações PN da 

Petrobras, Vale, Gerdau e Marcopolo (R$ 1.000 em cada), com reinvestimento de 

dividendos, teria obtido, em 09/05/2013, R$ 1.348.766,32.  

Sua taxa média de retorno (média ponderada) atingiria 29,83%. 

Descontada pelo IPCA, essa taxa média (ponderada) cairia para 22,05%. Esse seria o 

retorno REAL do investimento nas quatro ações elencadas. 

Quadro Resumo: 

 

 

Bolsa como instrumento de poupança 

O comportamento exemplificado é típico de pequenos poupadores. Reservar, por 

hipótese, seu décimo terceiro para comprar ações. Ou destinar cerca de R$ 80 ao mês 

para fazê-lo. 

Isso, infelizmente, não há no mercado brasileiro. Entretanto, há milhões aportando em 

caderneta de poupança todo mês. 

É bem verdade que um poupador com esse estilo, em bolsa, trará menos retorno do que 

um trader mediano. Quanto a isso não há dúvida. 

Mas se o objetivo é ter 5 milhões de investidores na bolsa, esse pequeno poupador não 

pode ser desprezado.  

 

 

 

 

Resultados COM Reinvestimento PETR4 VALE5 GGBR4 POMO4 TOTAL

QTD de Ações (MAIO 2013) 5.771             6.800             25.107           49.066           

Cotação da Ação (MAIO 2013) 20,21R$         33,15R$         14,30R$         13,20R$         NA

Investimento Total 18 anos 18.000,00       18.000,00       18.000,00       18.000,00       72.000,00      

Patrimônio Acumulado (MAIO 2013) 116.637,02     225.434,93     359.025,03     647.669,34     1.348.766,32  

Rentabilidade Anual (MAIO 2013) 18,54% 24,57% 28,83% 34,25% 29,83%

Rentabilidade Anual REAL (MAIO 2013) 11,48% 17,13% 21,11% 26,19% 22,05%


