
   

AGF Newsletter 

 

  

 

  

Artigo, por Louise Barsi 

30/07/2021 

Dá tempo de começar na Bolsa com mais de 50 
anos? 

Se há 5 anos você tivesse parado de falar “e se” e tivesse realmente investido, quanto 
poderia ter hoje? 

 Será que ainda dá tempo de investir na Bolsa? Essa é uma pergunta 

recorrente 

 A expectativa de sobrevida do brasileiro após os 60 anos é de 14,8 

anos adicionais, ou seja, estima-se que um bebê nascido em 2020 

atinja em média 74,8 anos 

Será que ainda dá tempo de investir na Bolsa?  
  

Essa é uma pergunta recorrente entre nossos seguidores no Ações Garantem o Futuro, 

principalmente entre os que estão enquadrados na faixa etária entre 50 e 60 anos. 

A resposta é simples: depende! Se você enxergar o mercado como um cassino, ou uma 

ferramenta de enriquecimento rápido, as suas chances de sucesso serão tão pequenas 

quanto ganhar dinheiro num caça-níquel. 

  

No entanto, se a sua ideia é permanecer como sócio de boas empresas, a bons preços, 

que paguem bons dividendos, pode ser que futuramente você alcance uma boa renda 

passiva. Mas falar de futuro faz sentido para alguém que já tenha 60 anos? 

  

Recentemente perguntei ao Luiz Barsi porque ele estava investindo em IRB se o 

horizonte de recuperação da companhia não aparentava ser tão curto. A resposta me 

pegou de surpresa: “porque quando eu não estiver mais aqui, vocês, meus sucessores, 

estarão. Eu não penso no amanhã, penso sempre no longo prazo”. 

  

Um senhor de 82 anos, que ainda traça metas de longo prazo… 

  

Alguns vivem sob o lema ‘se quer que algo dê certo não conte seus planos aos outros’. 

Com o tempo, entretanto, percebi que posso contar o segredo do sucesso de Luiz Barsi 

quantas vezes desejar! 

  

Pouquíssimos irão acreditar que é verdade, de tão simples: paciência e disciplina. 

  

 

 

https://e.acoesgarantem.com.br/redirect/redirect.aspx?A=R&l=0F41F53D-E411-4B91-A972-18EA30ECC027&u=B960A4D2-58DE-49E4-9671-D91EF9E9CBE4


A expectativa de sobrevida do brasileiro após os 60 anos é de 14,8 anos adicionais, ou 

seja, estima-se que um bebê nascido em 2020 atinja em média 74,8 anos. Será que é 

possível conquistar algum complemento de renda nesse período? 

  

Utilizei o simulador histórico do AGF+ para responder a esta pergunta. Obviamente não 

podemos prever o futuro, mas se há 5 anos você tivesse parado de falar “e se” e 

tivesse realmente investido, quanto poderia ter hoje? 
 

  

 

  

A simulação acima considerou um aporte inicial de R$ 50 mil reais e aportes mensais 

de R$ 1.000, em uma empresa de crescimento consistente na distribuição de 

proventos, o Banco Santander. No período, o investidor teria acumulado cerca de 14,9 

mil SANB4 e um patrimônio de aproximadamente R$ 350 mil. 

  

Patrimônio, infelizmente, não paga boletos. A renda que ele gerará sim. Em três anos, o 

valor médio do dividendo recebido por mês já seria um pouco maior que o valor do 

aporte, R$ 1.130,85. 

  

Claro, não é nenhuma fortuna, mas é muito mais do que grande parte dos idosos 

brasileiros recebem de aposentadoria. Na Previdência Social, para a regra de 

aposentadoria por idade, o contribuinte individual teria de passar no MÍNIMO 15 anos 

dedicando de maneira compulsória parte de seu salário, para receber a partir de R$ 

1.100 o resto de sua vida. 

  

O Jeito Barsi de Investir nasceu justamente com o propósito de disseminar a estratégia 

de carteira previdenciária e terá novas vagas disponíveis a partir de 26 de agosto. A 

decisão me parece óbvia, comece o quanto antes, ainda dá tempo! 

 

 

AGF+ 

  

Você sabia que Membro AGF+ terá 10% de desconto para a nova turma do treinamento Jeito Barsi de 
Investir?  

  

Inscreva-se agora no AGF+ por 7 dias grátis e garanta seu preço promocional! 
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