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Como ficará a Bolsa de 

Valores após a crise? 
 

 

Essa é a resposta que todos querem saber. E eu tenho para te contar. Mas, antes de 

mostrar esse caminho, precisamos entender porque temos um número tão grande de 

pessoas que saíram dos investimentos Renda Fixa, como Poupança, LCI, LCA, Fundos DI e 

Fundos de Renda Fixa, e migraram para o mercado de Renda Variável. 

É importante que você, ao ler uma mensagem de especialista ou empresa, tenha 

informações sobre credibilidade e expertise do mercado. Minha trajetória profissional já 

diz bastante sobre isso: há mais de 15 anos no mercado financeiro, ajudando quase 10 mil 

pessoas a investirem melhor.  

Veja as pegadinhas das grandes instituições, como esta que acabei de receber:  

 

É claro que não querem que você saia da Bolsa. Mas essa decisão tem que ter como base 

motivos plausíveis e assertivos para sua decisão sobre sair ou não neste momento.  Então, 

vamos ao que interessa.   

Em 2016, a taxa básica da economia, a Selic, chegou a 14,25% ao ano. Nessa época, era 

muito fácil ganhar dinheiro, pois os investimentos de Renda Fixa rendiam por volta de 14% 

a 15% ao ano, e naquela época a Poupança rendia 0,5% ao mês, ou seja, a Poupança 

rendia no ano 6,17% + TR (Taxa Referencial), aproximadamente. Importante ressaltar que 

essa taxa Selic a 14,25% era extremamente ruim para o Brasil, pois os empréstimos 

ficaram caros e o Brasil pagava juros altos aos estrangeiros e investidores.  

Então, quase 100% da população investidora estava nesses produtos. Para se ter uma 

ideia, tínhamos por volta de 250 mil CPFS na Bolsa de Valores. Quase nada perto de uma 

população do tamanho do Brasil, que é praticamente um continente. 

Antes de chegar no momento de agora, também é importante explicar um conceito 

importante, pois sei que esses textos vão chegar para muita gente, tanto pessoas leigas, 

que entraram na bolsa no início da crise, assim como especialistas de mercado, que 

também tiveram seus prejuízos.  
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Toda vez que falamos em rendimentos de uma aplicação, temos que dividir esses 

rendimentos em dois fatores: os juros nominais e os juros reais.  

Os juros nominais são o que de fato sua aplicação rende. Já os juros reais são os 

rendimentos descontados da inflação. Entenda: isso acontece porque a inflação é a perda 

do poder de compra da moeda. Então, para fazer uma conta de padaria, imagine que sua 

aplicação rende 10% ao ano, e a inflação foi de 5%. Isso significa que você teve um juro real 

de 5%. A conta exata é dividindo e não diminuir, mas vale pelo conceito.  

A inflação deve ser levada em conta sempre, pois, se em janeiro você tem R$1 milhão para 

comprar um apartamento e no final do ano a inflação foi de 10%, significa que agora o 

apartamento vai custar R$ 1.100.000,00. Então, se você não rentabilizar seu dinheiro acima 

da inflação, ou seja, no caso acima, em 10%, vai acabar comprando um apartamento 

menor. 

Bem, pode ficar tranquilo que já vou contar o que será da Bolsa.  

Mas, agora, vamos para a segunda parte: contar um pouco mais sobre esse boom da Bolsa 

de Valores.  

Em 2020, o Brasil estava evoluindo muito no conceito econômico, com a inflação 

estabilizada em 4% e a taxa de juros (SELIC) abaixo de 5%. Neste momento, a Selic acaba 

de baixar para 3,75%.  

Veja, abaixo, o rendimento atualmente no Brasil nesses produtos de Renda Fixa e 

Poupança: 

Como fica o rendimento com a taxa Selic 3,65% 

 

Rendimento 
Simulação com 

100 mil 

Poupança 2,62% R$102.262,00 

100% do CDI* 3,18% R$103.180,00 

120% do CDI* 3,82% R$103.820,00 

*Valores incluem dedução de 15% de imposto de renda 
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Então, com a taxa de juros Selic tão baixa, que é bom para a economia, acontece o 

seguinte: seu rendimento de Renda Fixa começou a render abaixo de 4% ao ano, e a 

Poupança, 2,62% ao ano. Com a inflação oficial a 4%, todos começaram a entender o que 

os cidadãos dos países desenvolvidos já entendem: para maiores rendimentos, é preciso 

tomar mais risco. 

Assim começou o boom na Bolsa de Valores, chegando a 1.7 milhões de CPFS antes do 

começo da crise. Nos últimos 24 meses, o número de CPFS quase dobrou, chegando ao 

patamar histórico do mercado de Renda Variável.  

 

 

Com todo esse alvoroço: a Bolsa subindo e todos ganhando dinheiro, até os investidores 

conservadores entraram pesado nas ações de Renda Variável, como Bolsa, Fundos 

Multimercados e Fundo de Ações.  

É daí que vem aquela famosa frase, “quanto maior o retorno, maior o risco”. Só que 

ninguém contava com a crise atual, que poderá se tornar a pior crise mundial já vivida, 

equiparando-se quase a uma Terceira Guerra Mundial. 

Neste tempo, a Bolsa caiu 42%!!!  Veja, abaixo, o gráfico da queda dos quase 120 mil 

pontos até os atuais 60 mil pontos, aproximadamente.  
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Mas, diante de tudo isso, e se eu tivesse ficado na Poupança?  

Com certeza você poderia se vangloriar agora, neste exato momento. No entanto, tudo 

tem duas medidas, ou seja, maneiras de se olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Quem 

ia imaginar que o jogo se inverteria, agora, para os casados x solteiros? Os solteiros 

brincavam com os homens casados que estes estavam presos e só com uma pessoa. E 

agora? Os solteiros estão em casa solitários, enquanto os homens casados estão 

acompanhados, visto que ninguém pode sair de casa.  

Deixando a brincadeira de lado, o problema é que você também está perdendo dinheiro. 

Porque, como a inflação oficial está em 4%, você na Poupança tem um rendimento abaixo 

da inflação e, com isso, tem a garantia de que um dia seu dinheiro vai virar pó, pois ele vai 

se desvalorizar.  

E tem um agravante que poucas pessoas chamam a atenção: a inflação oficial é só para 

pessoas da classe C, D e E. Os investidores, geralmente, são pessoas da classe A e B, e essa 

inflação não está em 4%, e sim por volta de 10%. 

Basta você avaliar, de um ano para o outro, como suas coisas pessoais ficaram mais caras. 

Aqui, dou meu próprio exemplo: meu plano de saúde que ficou mais caro 11%, a escola da 

minha filha, 10% e por aí vai. 

Então, estávamos em um momento que se corrêssemos, o bicho poderia pegar, mas e se 

ficássemos, o bicho pegava mesmo. Então, acredito que todos fizeram certo ao tentar 

tomar mais risco para ter uma rentabilidade que pudesse estar acima da inflação.  

Veja, abaixo, a quadro do seu ganho real, que ensinei acima, descontando a inflação. A 

pessoa que tem uma carteira de 120% do CDI vai perder dinheiro nos próximos 12 meses 

dentro dessa métrica atual.  
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Simulação de R$100 mil 

 
Juros ao Ano Inflação Rendimento Nominal Rentabilidade Real 

Poupança 2,62% 4% R$102.262,00 -R$1.738,00 

100% do CDI* 3,18% 4% R$103.180,00 -R$820,00 

120% do CDI * 3,82% 4% R$103.820,00 -R$180,00 

 

Simulação 15% de imposto 

Inflação de 4% 

 

Agora, que já comprovei que realmente tínhamos que tomar mais risco e ainda tenho para 

rentabilizar minha carteira, e como ficam as ações nessa história?  

Prometo que vou falar, após a explicação abaixo.  

E por que isso? Porque a Bolsa, os Fundos Multimercados e Fundos de Ações podem cair 

mais. Aliás, a solução não está no mercado financeiro. A solução está em encontrarem um 

remédio para o coronavírus para a economia não entrar em colapso.  

Então, a bolsa pode ir sim para 50 mil pontos e até 40 mil pontos. Claro que os teóricos, 

grupo que também faço parte, vai defender que não, embasados em várias teses como:  

• A Bolsa em dólares já está no menor patamar possível.  

➔ Sim ela realmente está já no fundo do poço. Essa tese você pega a cotação atual do 

dólar x real e divide pelo número de pontos. Imagina se hoje a Bolsa estivesse com 

100 mil pontos e o dólar a R$5 reais, significa que a Bolsa estaria em dólar 20 mil 

pontos.  

 

• Vão dizer que quando chegar a 60 mil pontos, a Bolsa não tem mais para onde 

cair porque não tem mais vendedor na bolsa.  

• Historicamente, a Bolsa, em todas as crises, caiu no máximo 60%. Falta pouco 

para chegar lá e, ainda assim, pode cair mais.  

Só que que dentro das teorias existe uma coisa que não tem previsibilidade e sim, muita 

irracionalidade, que é A CRISE! 

Tanto isso é verdade que existe um Fundo Imobiliário. Para quem não conhece, é um 

fundo que pode comprar imóveis ou títulos atrelados a eles para vender sua cota no 

mercado financeiro. Só para dar um exemplo fácil, imagina que eu e você montamos um 

fundo para comprar imóveis comerciais e cada um colocou R$1.000.000, ou seja, nosso 

fundo tem R$2.000.000. Decidimos comprar alguns imóveis, mas, antes disso, distribuímos 
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esses R$ 2 milhões em 10 cotas de R$ 200 mil para vender aos investidores. Então, somos 

um Fundo sem dívida e com caixa de R$2.000.000.  

O mercado é tão irracional em crise que esse Fundo estaria na Bolsa hoje valendo 

R$1.000.000. Mas como, se temos no caixa do fundo R$2.000.000?  

Essa loucura é o efeito da crise!!! 

Então, na crise, a irracionalidade impera até chegar em um eventual colapso. Se o mundo 

parar por causa da coronavírus, uma parte das pessoas vai resgatar valores do mercado 

financeiro para poder se manter, pois estará sem emprego. Com isso, sim, a Bolsa pode ir 

e voltar para parâmetros de 12 anos atrás.  

E o triste disso tudo é que o Brasil estava no melhor momento para os investidores 

estrangeiros. Veja, abaixo, um gráfico fácil de entender.  

Veja que o CDS, que é uma medida para ver se o Brasil é um bom pagador, faz com que os 

estrangeiros venham para nosso país. Estava próximo de 100 pontos, coisa que não 

acontecida há mais de 10 anos. Estávamos prontos para iniciar nosso ciclo de crescimento.  

 

 

Agora, que já expliquei quase tudo, vamos para o resultado.  

Finalmente, para você que está perdendo dinheiro na Bolsa, vendo e realizando o prejuízo 

ou espera recuperar?  

Se você acha que está perdendo dinheiro, você tem que vender sim e realizar o prejuízo, 

mas nunca mais entrar em Bolsa.  
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Porque significa que você não entendeu o risco quando entrou para um mercado de 

Renda Variável. Sim, você deve sair, pois a Bolsa pode vir a cair mais, visto tudo que 

mencionei acima. 

Agora, se após esse texto, você entender que seus investimentos são patrimônios e não 

especulação de mercado. E mais: você entenda que o ideal é que você pense nele como 

um imóvel por exemplo, aí eu recomendo que você fique quietinho e espere de 1 a 3 anos 

para se recuperar. 

Muitas pessoas compraram muitos imóveis ao longo de 2009 até 2013. E, depois, não 

conseguiram mais vender quando começou a crise imobiliária.  

Chegamos a ver pessoas comprando uma kitnet, em Copacabana, por R$ 1 milhão e 

depois não conseguir vender nem por R$ 600 mil.  

E aí? Elas venderam por R$ 400 mil para fazer dinheiro ou esperou voltar para próximo de 

R$1 milhão? 

Provavelmente, não precisou de dinheiro, não vendeu. Então, é assim que você tem que 

pensar sobre seu patrimônio.  

Eu só espero que tenha feito uma coisa consciente, de não ter colocado tudo em produtos 

com risco e tenha deixado sua reserva de emergência.  

E agora, para encerrar, a boa notícia: o mercado está uma mola prestes a explodir, com 

ofertas muito baratas por qualquer teoria. Então, se aparecer um remédio que salve e 

elimine esse vírus antes de ele afetar muito a economia, a Bolsa pode voltar facilmente 

para o patamar dos 100 mil pontos. E aí sim, as teorias serão verdadeiras fora da crise.  

A Bolsa está barata tanto em dólar quanto em real. Abaixo, um gráfico de simples leitura 

do saldo líquido do estrangeiro na Bolsa de Valores.  
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Podemos observar que, até hoje, o estrangeiro tirou 30 bilhões só em 2020, mas que em 

2008 ele voltou no ano seguinte mais forte, chegando a quase 100 bilhões em 2 anos.  

Como já sabemos a Bolsa brasileira é pequena, então o movimento do estrangeiro ajuda 

ou atrapalha bastante. Não tenho dúvida de que uma solução para essa crise seria achar 

um remédio o mais rápido.  

Espero que tenham gostado. Eu realmente fiz esse texto para todos os amigos, clientes e 

pessoas que eu não conheço para acalmá-las e para alertar sobre a importância de sempre 

ter um profissional de investimentos ao seu lado. Ele não poderá prever o futuro por meio 

de uma bola de cristal, mas, com certeza estará fazendo o melhor por você.  

Situações inesperadas acontecem ao longo da vida. E precisamos nos adaptar a elas. Assim 

como quando perdi a minha mãe, eu não poderia colocar a culpa no médico, pois ele fez o 

melhor dele - procurei um médico bom e um hospital bom para cuidar da minha mãe -, 

nas crises e imprevisibilidades, precisamos de um bom profissional ao lado para nos 

ajudar. 

 

 

Por 

Samyr Castro 

Fundador e conselheiro InvestSmart 
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