
Sempre devemos fugir de bolhas 

especulativas? 

Bolhas especulativas – No Brasil o termo “especulador financeiro” tem uma conotação 

bastante negativa, como um personagem que faz mal à economia e ao país. No entanto 

não só não é verdade como o especulador financeiro é essencial para as modernas 

economias capitalistas. Sem a sua existência o mercado financeiro seria uma fração 

insignificante do que é atualmente. 

Um especulador financeiro 

Para começar temos que entender o que é exatamente um especulador financeiro para 

desmistificar essa conotação negativa. Um especulador nada mais é que uma pessoa que 

compra um bem porque acredita que o valor desse bem aumentará no futuro e assim 

poderá vender e ganhar com a diferença. 

Por exemplo, alguém que compra um quadro de um artista desconhecido com a 

esperança de que esse artista seja um novo Da Vinci é um especulador. Se os bens em 

questão são imóveis temos então um especulador imobiliário e se são ativos financeiros 

temos o especulador financeiro. 

Ou seja, quase todos os investidores no mercado de ações são especuladores financeiros. 

No funcionamento normal do mercado há especuladores, vendedores e compradores (e 

chamo aqui de compradores e vendedores aqueles que negociam com outro objetivo 

qualquer que não ganhar com a valorização futura, apenas para simplificar a 

explicação). 

Bolhas especulativas – Temos então transações especulador-comprador e vendedor-

especulador. À medida que os preços dos bens transacionados aumenta, fica cada vez 

menos compradores no mercado e cada vez mais especuladores, pois quanto maior o 

preço, menor a quantidade de compradores, conforme a conhecida lei de oferta e 

demanda. 

Os especuladores, no entanto, não são afetados pelos preços, pois não importa o valor, 

eles pagarão se acreditarem que os preços aumentarão ainda mais e com isso poderão 

vender com lucro. Está formada então uma bolha especulativa no mercado desse bem. 

E em uma bolha especulativa os preços aumentam sem qualquer parâmetro, sem 

qualquer limite, e continuarão aumentando enquanto os especuladores acreditarem que 

os preços continuarão aumentando, em um mecanismo que se retroalimenta. 



 

Difícil determinar 

É muito difícil determinar porque uma bolha começa e quanto tempo ela irá durar. E até 

mesmo identificar se um determinado mercado está passando por uma bolha 

especulativa ou não. A única certeza que temos é que nunca haverá consenso se um 

determinado mercado está passando por uma bolha e que todas elas, inevitavelmente, 

um dia estourarão. 

Mania das tulipas 

A primeira bolha especulativa que a história registra se deu no mercado de tulipas, nos 

Países Baixos, no início do século XVII e desde então muitas outras bolhas aconteceram 

em vários países do mundo e em todo o tipo de mercado. O exemplo mais recente é o 

mercado de Bitcoins, que parece estar passando por uma bolha especulativa (ou não, 

afinal a incerteza da sua existência é uma das características das bolhas especulativas). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mania_das_tulipas


 

O Bitcoin 

O Bitcoin já foi abordado nesse site em quatro artigos, linkados a seguir (Você já 

conhece o Bitcoin e as realidades dos investimentos em moedas digitais?, Bitcoins: 

Descubra o que é essa nova moeda e se vale a pena investir, Bitcoins finalmente em 

tendência de queda?, Bitcoin e sua ultrapassagem em recorde histórico 

O que quero colocar aqui é que, se você está interessado em investir em Bitcoins, mas 

receia de que esse mercado esteja passando por uma bolha especulativa, isso não é 

motivo para fugir desse investimento. Afinal, bolhas especulativas, apesar de não 

podermos considerar como normais, são recorrentes e representam uma oportunidade de 

ganhos elevados para quem consegue identificar os sinais do colapso se aproximando e 

consegue sair antes. 

Aqueles que ficam, por outro lado, ficam com um prejuízo de perda total ou muito 

próximo disso. Desse ponto de vista, uma bolha especulativa é apenas mais uma 

categoria de investimento. Um investimento difuso, pois nunca sabemos exatamente se 

estamos passando por uma bolha ou não em um determinado mercado, um investimento 

que pode trazer muita riqueza ou a miséria, mas ainda assim apenas uma oportunidade 

de investimento. 

Bolhas especulativas – Nesse texto usei o mercado de Bitcoin como exemplo apenas 

porque é o mais provável de estar passando por uma bolha especulativa, mas as ideias 

valem para qualquer mercado. Se você é um investidor agressivo e quer ganhos 

elevados e rápidos, você deve considerar essa opção de não fugir das bolhas 

especulativas e até mesmo procurá-las. 
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