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INTRODUÇÃO 

 

Justificativa 

O alto juros brasileiro e a deterioração de toda economia produtiva fizeram o 

mercado de renda fixa crescer significativamente nos últimos anos. Títulos com alto 

rendimento e risco relativamente baixo fizeram com que o investidor brasileiro alocasse 

grande parte do seu capital nesses ativos, como forma de se proteger de um cenário 

macroeconômico desafiador visando poupar e proteger seu dinheiro para o futuro.  

A falta de previsibilidade, o crescente desemprego e a incerteza política são 

atenuadores da acumulação de renda em títulos de renda fixa nos últimos anos. 

Contudo, grande parte da população brasileira ainda não conhece muito bem sobre 

esse mercado, seus principais riscos, a melhor maneira de investir e os principais 

títulos disponíveis no mercado.  

Segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e 

pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) que procurou descobrir o 

motivo exato pelo qual muitas pessoas ainda investem pouco, mostrou que 58% dos 

entrevistados não sabem quais são os investimentos com as melhores taxas de 

retorno, sendo esse percentual de 66% entre as mulheres (SPC BRASIL, 2017). 

A Caderneta de Poupança, pela simplicidade e facilidade, tornou-se o principal 

investimento do brasileiro. Entretanto, em um cenário onde as taxas de inflação estão 

elevadas, a Poupança, ao contrário do que se espera, possui um retorno real negativo. 

Outra pesquisa realizada pelas mesmas instituições citadas no parágrafo anterior 

investigou quais são os produtos, serviços financeiros e investimentos que os 

brasileiros possuem e obteve como resposta que a poupança é a modalidade de 

investimento mais popular, citada por 69,5% dos entrevistados em todo o Brasil (SPC 

BRASIL, 2016). 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o cenário de renda 

fixa brasileiro e instruir um investidor inexperiente. Através da análise dos principais 

títulos de renda fixa, o funcionamento da indústria, das principais variáveis ao se 

escolher um investimento e o perfil do investidor brasileiro, este trabalho buscará 
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reconstruir a ideia de um investimento seguro e simples que geralmente é atrelado 

exclusivamente à Caderneta de Poupança. 

 

Problema 

Como é o mercado de renda fixa no Brasil e qual é o perfil e conhecimento do 

investidor brasileiro? 

 

Hipótese 

 Este trabalho possui como hipótese que na última década, mesmo durante 

épocas de crise, houve um crescimento do mercado brasileiro de renda fixa atrelada 

aos seguintes fatores: crescimento das taxas de juros, maior regulamentação do setor, 

crescimento nas opções de títulos e instabilidade econômica e política no país. 

Entretanto, apesar desse crescimento, grande parcela da população, por falta de 

informação e por achar que é o título mais seguro e prático do mercado, acaba 

alocando grande parte do seu capital na Caderneta de Poupança.  

 

Objetivo 

 O objetivo deste trabalho é fazer uma profunda análise do mercado de renda fixa 

brasileiro, destacando os principais títulos disponíveis. Além disso, busca-se analisar o 

perfil do investidor brasileiro e como a educação financeira influencia no processo de 

decisão do investimento. 

 

Metodologia  

 O trabalho será em formato de uma pesquisa bibliográfica que busca analisar o 

mercado de renda fixa e seu funcionamento. Posteriormente, foi realizada uma 

pesquisa exploratória de um trabalho já realizado sobre a educação financeira global. 

Por fim, foi elaborada uma pesquisa de campo para avaliar como é a educação 

financeira sobre uma população específica.  
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Limitação da Pesquisa 

O trabalho não visa escolher o melhor título de renda fixa, e sim apenas 

introduzir ao leitor o mundo de investimentos e sugerir, segundo o seu perfil, o papel 

que seria mais adequado a ele. Devido às constantes mudanças da economia e política 

monetária brasileira, a proposta é de uma análise, e não de uma avaliação. 

 

Contribuição Científica 

No contexto atual do mercado brasileiro de renda fixa observa-se uma grande 

oportunidade de investimento, porém ainda não existe uma base formadora capaz de 

aproximar os brasileiros às oportunidades de investimentos existentes no mercado. 

Portanto, o estudo servirá para demonstrar o mercado como um todo, identificando 

seus principais agentes, seu funcionamento de forma a desmistificar o mercado e criar 

uma relação mais próxima àqueles que visam atingir o êxito no mundo das finanças. 

 

Descrição dos Capítulos  

Após o resumo do tema e seus principais objetivos na introdução, o primeiro 

capítulo caracterizará os principais agentes participantes do mercado financeiro 

brasileiro. Identificando, portanto, os principais regulamentadores, intermediários e 

investidores. Em seguida, o mercado de capitais brasileiro será brevemente discutido 

visando demonstrar as principais diferenças existentes entre o mercado de renda fixa e 

o mercado de renda variável, além de um maior aprofundamento sobre o mercado de 

renda fixa. 

Uma vez analisado o mercado, o trabalho abordará os principais indexadores 

dos títulos de renda fixa, que nada mais são do que as principais variáveis presentes 

na economia brasileira. Em seguida, os principais produtos do mercado serão 

apresentados e discutidos de forma a demonstrar suas principais características e 

particularidades. 

A seguir será traçado o perfil do típico investidor brasileiro, levando em 

consideração a educação que os mesmos tiveram, onde os seus recursos estão 

alocados e compará-los com investidores de outros países. Por fim, será analisado o 

perfil de conhecimento sobre conceitos referentes ao mercado financeiro dos 
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estudantes de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, comparando-os ao resto da população brasileira e mundial. 
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1 PARTICIPANTES DO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO 

 

 Neste capítulo serão discutidos os principais agentes existentes no mercado 

brasileiro de renda fixa. Primeiramente, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) será 

detalhado como um todo, demonstrando os principais órgãos constituintes e suas 

principais características. Uma vez analisado o sistema como um todo, tanto o papel 

dos intermediários quanto dos investidores nesse sistema será detalhado. 

 

1.1 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 

 O Sistema Financeiro Nacional é constituído por três grandes níveis: os órgãos 

normativos, os supervisores e os operadores. No primeiro nível têm-se três grandes 

players que atuam em três segmentos distintos, conforme explicitados na figura 1.  

 

 

Figura 1: Sistema Financeiro Nacional 

Fonte: Adaptado de https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp, 
acesso em 15 de Janeiro de 2017 

 

https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp
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O primeiro é o Conselho Monetário Nacional (CMN) responsável por criar as 

normas praticadas por quatro mercados: moeda, crédito, capitais e câmbio. Ele possui 

como principal responsabilidade “formular a política da moeda e do crédito, objetivando 

a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do País”. (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2017) 

Ele foi criado pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e, atualmente, seus 

membros são o Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão e o Presidente do Banco Central do Brasil. Dentre os objetivos explicitados na 

lei mencionada anteriormente têm-se a seguinte: “IV - Orientar a aplicação dos 

recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas; tendo em vista 

propiciar, nas diferentes regiões do País, condições favoráveis ao desenvolvimento 

harmônico da economia nacional”. (BRASIL, 1964)  

Portanto, esse órgão é de suma importância para o funcionamento e 

desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro, estabelecendo as regras gerais para 

o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Para atingir tal objetivo, a 

Comissão Técnica de Moeda e do Crédito (COMOC) visa realizar uma espécie de 

assessoria técnica, manifestando-se previamente sobre os assuntos de competência 

do CMN de forma a auxiliá-la nas tomadas de decisões. 

Além do CMN, tem-se a Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e o 

Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). Este está focado no 

mercado de previdência privada dos funcionários da organização, enquanto que aquele 

atua no mercado de seguros privados, previdência complementar aberta e contratos de 

capitalização (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2017). Devido ao foco do trabalho, 

apenas os agentes que fazem parte do segmento de moedas, crédito, capitais e 

câmbio serão abordados. 

Uma vez caracterizado os órgãos normativos, é preciso entender a função dos 

supervisores, isto é, os responsáveis por executar as normas estabelecidas pelos 

órgãos mencionados anteriormente. Os dois principais agentes desse mercado em 

análise são o Banco Central do Brasil (BCB) e a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). 
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O Banco Central do Brasil (BACEN) possui como principal responsabilidade, 

segundo o próprio Banco Central do Brasil (2017), “garantir o poder de compra da 

moeda nacional”, e dentre suas principais atribuições vale destacar as seguintes:  

- “Exercer a fiscalização das instituições financeiras”; 

- “Autorizar o funcionamento das instituições financeiras”; 

- “Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de 

capitais”. 

 Portanto, o BACEN é aquele que faz cumprir todas as determinações 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

 A Comissão de Valores Mobiliários, por sua vez, foi criada no dia 7 de dezembro 

de 1976 pela Lei 6.385/76, com o objetivo de “fiscalizar, normatizar, disciplinar e 

desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil” (COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS, 2017). Portanto, a CVM possui a mesma função do Banco Central do 

Brasil, porém atua no mercado de valores mobiliários, que, por sua vez, é constituído 

por produtos como ações e debêntures, por exemplo.  
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Figura 2 - Mercado de Capitais 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários, O Mercado de Valores Mobiliários 

Brasileiro, 3. ed. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinve

stidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf, acesso em: 15 jan. 2017 

 

 

Por vezes, o mercado de capitais é confundido pelo mercado de crédito, 

especialmente quando o assunto retratado é de produtos relacionados à operação de 

crédito, como, por exemplo, debêntures. Nesses casos, o próprio investidor assumirá o 

risco de crédito ao comprar uma debênture emitida por determinada empresa. A 

instituição financeira servirá somente como uma prestadora de serviços, portanto, essa 

operação é tida como parte do mercado de capitais, conforme visto na figura 2. 

Entretanto, quando a instituição financeira torna-se participante da operação, ou 

seja, capta os recursos dos investidores e empresta para os tomadores, ela passa a 

assumir os riscos da operação. Essa negociação faz parte do mercado de crédito, 

resumido na figura 3. 

 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf
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Figura 3 - Mercado de Crédito 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários, O Mercado de Valores Mobiliários 

Brasileiro, 3. ed. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinve

stidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf, acesso em: 15 jan. 2017 

 

 

Juntamente com a CVM, têm-se a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), ela é tida como a representante das 

instituições que fazem parte do mercado financeiro e de capitais. Ela atua como agente 

regulador privado, ou seja, procura criar e supervisionar as instituições operadoras 

desse mercado identificando se os mesmos estão cumprindo as regras do Código de 

Regulação e Melhores Práticas. 

Dentre as regras existentes neste código, existe um que está diretamente 

relacionado a este trabalho. A regulação e melhores práticas para o Novo Mercado de 

Renda Fixa (NMRF) onde é estabelecido, segundo Edgar Abreu (2015), “princípios e 

normas que devem ser adotados nas emissões de ofertas de títulos e valores 

mobiliários no ambiente do Novo Mercado de Renda Fixa”. Portanto, ele possui como 

principal objetivo assegurar um menor custo de transação e maior transparência e 

liquidez para os ativos de renda fixa.  

Uma vez detalhado os principais regulamentadores do sistema financeiro 

brasileiro, é preciso entender quais são os operadores que fazem parte desse sistema 

e que são responsáveis por fazer a conexão entre os credores e os devedores do 

http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf
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mercado. O trabalho focará agora nos principais operadores desse mercado: os bancos 

e caixas econômicas.  

Primeiramente, têm-se os bancos comerciais que, segundo o Banco Central do 

Brasil (2017), “são instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo 

principal proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e 

médio prazo, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras de serviços, as pessoas 

físicas e terceiros em geral”. 

Portanto, eles captam recursos de quem possui excedentes para distribuir 

àqueles que necessitam desses recursos. Esses bancos obtêm lucro através dos 

ganhos obtidos utilizando o efeito multiplicador da moeda, demonstrado na figura 4. Ao 

mesmo tempo para controlar a criação de moedas por esses bancos comerciais, o 

BACEN utiliza o depósito compulsório, que obriga essas instituições a manter em 

reserva uma porcentagem de cada recurso obtido por eles. 

 

 

Figura 4 - Efeito Multiplicador da Moeda 

Fonte: http://www.mundodosbancos.com/moeda-escritural-e-o-efeito-

multiplicador/, acesso em: 11 fev. 2017 

 

http://www.mundodosbancos.com/moeda-escritural-e-o-efeito-multiplicador/
http://www.mundodosbancos.com/moeda-escritural-e-o-efeito-multiplicador/
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A Caixa Econômica Federal (Caixa) é uma instituição que se assemelha aos 

bancos comerciais, porém é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Uma característica que diferencia a Caixa é a priorização de financiar projetos nos 

setores de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e 

esportes. 

O mais antigo banco comercial foi criado no ano de 1808 por Dom João VI e foi 

chamado de Banco do Brasil. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (2014), o 

Banco do Brasil atua “como agente financeiro do Governo Federal sendo o principal 

executor das políticas de crédito rural e industrial”. 

Além disso, têm-se também os bancos de desenvolvimento que são instituições 

públicas controladas pelos governos estaduais visando financiar programas e projetos 

que visam promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo Estado 

(Banco Central do Brasil, 2017). O principal banco de investimento brasileiro e um dos 

principais do mundo é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES).  

Ele é o principal responsável por garantir o financiamento de projetos de 

investimento de longo prazo de todos os segmentos da economia brasileira visando 

sempre a geração de postos de trabalho, renda e inclusão social para o País. 

Por fim, têm-se os bancos de investimento que se especializam em operações 

estruturadas para empresas. Eles não possuem contas correntes como os bancos 

comerciais, captando recursos via depósitos, repasses, e vendas de cotas de fundos 

que por eles são administrados.  

Além dessas instituições existem as bolsas, como a bolsa de valores, que são 

responsáveis por manter um local ou sistema adequado para a realização de 

transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, em mercado livre e 

aberto, entre os seus membros. Sempre organizado e fiscalizado por estes e, 

principalmente, pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Existem também as bolsas de mercadorias e futuros que possuem o objetivo de 

efetuar o registro, a compensação e a liquidação das operações realizadas em pregão 

ou em sistema eletrônico. Assim como a bolsa de valores, a bolsa de mercadorias e 

futuros também é fiscalizada pela CVM.  
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1.2 ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR (API) 

 

 A análise do perfil do investidor (API) é uma metodologia realizada através de 

um questionário que busca determinar o perfil do investidor. Com isso, as instituições 

conseguem alocar os recursos do respectivo investidor em produtos compatíveis com 

os seus objetivos, levando em conta a sua tolerância a risco, suas expectativas de 

investimento e o horizonte de tempo da aplicação desejado. 

 Segundo o Banco do Brasil (2017), em Julho de 2015, esse questionário passou 

a ser exigido de forma obrigatória a todas as instituições financeiras através das 

instruções normativos da CVM nº 539/2013 e nº 554/2014.  

 Com o intuito de entender as principais variáveis determinantes para a análise 

do perfil do investidor, o trabalho irá expor o questionário aplicado pela Fundação Vale 

do Rio Doce de Seguridade Social - Valia.  

A primeira pergunta do formulário é sobre a faixa etária com as opções de: até 

25 anos, de 26 a 40 anos, de 41 a 64 anos e 65 anos para cima. Após isso, têm-se 

uma pergunta do objetivo do investidor ao obter uma previdência complementar, isto é, 

qual o intuito que o investidor possui ao adquirir um produto desse tipo. Dentre as 

respostas existentes no questionamento, existe a opção do investidor não entender 

sobre esse investimento, de nunca ter pensado em investir nesse produto, em ter uma 

reserva garantindo a tranquilidade no futuro, para diversificar os investimentos atuais 

ou, por fim, aplicar em investimentos que tenham alto risco aumentando as 

possibilidades de ter mais dinheiro ao aposentar. 

 O terceiro questionamento é sobre o quanto o investidor realiza leituras 

relacionadas ao mercado financeiro. Seguido logo por uma pergunta sobre qual 

investimento é considerado como sendo o melhor para o respectivo investidor. Devido 

às respostas propostas pela empresa, identifica-se que essa pergunta possui como 

principal objetivo determinar o quanto o investidor tolera o risco levando em 

consideração o retorno dos investimentos.  

 Após isso, é feita uma pergunta sobre a melhor opção que define seu objetivo de 

investimento, uma das respostas disponibilizadas pela Valia seria “produzir ganhos que 

superem ligeiramente a taxa de juros de mercado (CDI) sem assumir riscos que 

comprometam o dinheiro investido”.  
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Em seguida, pergunta-se qual é a alocação atual dos recursos do investidor, 

acredita-se que o intuito desse questionamento é comparar a teoria, isto é, comparar 

as respostas dadas nas últimas duas perguntas com a realidade praticada pelo 

investidor. Por exemplo, um investidor que responde que aceita um risco alto para 

obter um retorno acima da média do mercado, porém que nessa pergunta responde 

que apenas possui investimentos em poupança acaba por entrar em uma contradição 

que deve ser levada em consideração na hora de analisar o seu perfil. 

A pergunta a seguir é sobre o interesse do investidor em investir com riscos, 

assumindo possíveis perdas nesses investimentos. A próxima pergunta é sobre o 

sentimento e como o investidor reagiria em casos de perda nesses investimentos. As 

duas últimas perguntas do questionário da Valia procuram identificar o relacionamento 

do investidor com o mercado de ações. A penúltima pergunta é sobre a experiência do 

investidor na bolsa de valores e, por fim, a última pergunta questiona o que o investidor 

faria caso o mesmo sofresse uma perda de 20% dos seus investimentos em um 

período curto de tempo. 

Ao fim do formulário o perfil do investidor é estabelecido e dependendo da 

instituição responsável pela assessoria, existem de três a quatro tipos de perfis de 

investidor. O primeiro é o conservador que possui a segurança como principal 

referência para as suas aplicações, assumindo os menores riscos possíveis.  

Em razão da sua baixa tolerância ao risco, mantém-se um percentual reduzido 

de produtos de renda variável em sua carteira, dando assim preferência para alocar a 

grande parte de seus recursos em produtos de renda fixa, procurando preservar seu 

patrimônio (XP Investimentos, 2012). Com o intuito de verificar qual a composição da 

carteira de um investidor com trinta anos de idade, trezentos mil reais e um perfil 

conservador foi utilizado o simulador disponibilizado no site da XP Investimentos. 
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Figura 5 - Alocação dos Investimentos do Investidor Conservador 

Fonte: Assessoria Virtual da XP Investimentos, 2016 

 

 Conforme a figura 5 é de fácil percepção que a carteira é voltada completamente 

para os ativos de renda fixa, procurando um retorno constante e previsível para o 

investidor com um baixo risco. 

 O segundo perfil é o moderado onde a segurança é considerada como sendo 

importante, porém busca um retorno maior aceitando assim assumir algum risco. Com 

isso, ele permite que parte de seu patrimônio esteja alocado em renda variável e o 

restante em aplicações mais estáveis, buscando ganhos no médio e longo prazo (XP 

INVESTIMENTOS, 2012). Investidores com esse perfil possuem baixa necessidade de 
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liquidez no curto prazo, havendo disponibilidade para diversificar parte das aplicações 

em alternativas mais arrojadas (SANTANDER, 2016). 

A figura 6 mostra um exemplo de carteira de investimentos compatível com o 

perfil Moderado. Esta carteira possui uma maior diversificação dos investimentos em 

relação ao perfil Conservador, porém a maior parte da mesma ainda é constituída por 

ativos de renda fixa. Através dessa maior diversificação, o objetivo da carteira possui o 

intuito de obter um retorno ainda maior que o esperado para o perfil Conservador.  

Figura 6 - Alocação dos investimentos do Investidor Moderado 

Fonte: Assessoria Virtual da XP Investimentos, 2016 

 

 O terceiro perfil é o Moderado-Agressivo que suporta riscos elevados na busca 

de resultados melhores, tendo ciência de que poderá perder parte ou a totalidade dos 

recursos investidos optando assim por investimentos mais arriscados para obter 

ganhos acima da média. Possuem o objetivo de buscar ganhos rápidos e pontuais no 
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curto prazo sabendo que pode haver oscilações inesperadas de preço, resultando em 

um risco mais elevado da operação (XP Investimentos, 2012). 

 Por fim, existe o perfil do investidor agressivo que está associado aos clientes 

que possuem total conhecimento e amplo domínio do mercado de capitais. Buscam 

retornos expressivos no curto prazo suportando assim quaisquer riscos, realizando 

operações alavancadas, ciente das chances de perda dos recursos investidos tanto 

nessa operação quanto os alocados em outras (XP Investimentos, 2012). 

 A seguir, na figura 7, vê-se uma possibilidade de alocação dos investimentos de 

um investidor com o perfil agressivo, vendo ainda a predominância dos investimentos 

em renda fixa, porém uma maior alocação nos ativos de renda variável. Portanto, é 

possível concluir que mesmo para o investidor mais arrojado existe uma grande 

participação dos ativos de renda fixa em sua carteira. 

Figura 7 - Alocação de investimentos do Investidor Agressivo 

Fonte: Assessoria Virtual da XP Investimentos, 2016 
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2 MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO 

 

O mercado de capitais é composto por títulos, ativos financeiros e valores 

mobiliários que se diferenciam de acordo com suas condições de contrato, tempo de 

investimento e objeto da operação. Esses ativos financeiros são divididos em dois 

principais segmentos: Renda Variável e Renda Fixa. O presente capítulo visa distinguir 

os dois tipos de investimentos de acordo com suas características. Pelo foco do 

trabalho ser em investimentos em renda fixa, haverá apenas uma breve descrição 

sobre os investimentos em renda variável. 

 

2.1 RENDA VARIÁVEL 

 

 A Renda Variável é um tipo de investimento cuja remuneração e a forma de 

cálculo não são conhecidas pelo investidor no momento da aplicação. Pela incerteza 

de remuneração, portanto, esses ativos são recomendados para pessoas com um perfil 

mais arrojado, uma vez que o investimento é bem mais arriscado que as opções de 

renda fixa. 

 Dentre os principais investimentos em renda variável disponíveis, os principais 

são: ações, derivativos, câmbio, commodities e fundo de renda variável. Por 

apresentarem um risco bem maior, esses ativos permitem retornos muito maiores do 

que a renda fixa. 

 

2.2 RENDA FIXA 

 

O mercado de renda fixa é composto por ativos em que a remuneração pode ser 

dimensionada no momento da aplicação. Isso significa que o investidor sabe no 

momento da aplicação qual será o seu rendimento, seja em valor nominal ou pela 

variação de um indexador. Os investimentos de renda fixa podem ser diferenciados por 

alguns critérios, como o tipo de emissor, a forma de rentabilidade do título, seu prazo e 

valor mínimo de investimento inicial. 
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2.2.1 Tipo de emissor 

 

O emissor é a entidade que recebe o dinheiro do investidor e emite o título, 

sendo responsável pelo pagamento do principal e dos juros acordado. A importância do 

emissor está ligada ao risco de crédito envolvido no investimento emitido pela 

instituição financeira. Dentre os tipos de emissores, existem as entidades públicas e 

privadas. 

Os emissores públicos são formados tanto pelo governo federal quanto pelos 

governos estaduais e municipais. Basicamente, essas instituições lançam o título no 

mercado como forma de captar recursos e definem uma taxa e um prazo de 

vencimento para retornar esse valor ao investidor. No Brasil, os títulos públicos de 

emissão do Governo Federal são considerados os títulos mais seguros do mercado, 

por terem como garantidor o próprio governo. 

Já os emissores privados são formados tanto pelos bancos quanto pelas 

empresas. Da mesma forma que o governo, essas instituições captam recursos no 

mercado de capitais como forma de se financiarem.  

 

2.2.2 Forma de rentabilidade 

 

Os títulos emitidos possuem uma rentabilidade fixa ou variável, de acordo com a 

forma de rentabilidade escolhida, o que os classificam como pós-fixados e pré-fixados. 

Os pré-fixados, como o próprio nome diz, são títulos em que o investidor já sabe 

de forma precisa qual será a sua rentabilidade. A única exceção a essa regra seria no 

caso da venda antes do vencimento no mercado secundário, onde a rentabilidade pode 

variar. Por fixar um valor no momento da compra, o investidor pode ter uma perda de 

curto prazo no caso em que o juros suba. Desta forma, esse tipo de título é mais 

indicado para momentos em que se observa o fim de um ciclo de alta de juros, isto é, 

quando se aposta em uma queda desse indicador a partir do momento da aplicação. 

Já nos títulos pós-fixados, não é possível saber exatamente a rentabilidade do 

investimento, pois eles dependem de fatores que ocorrem após o momento da 

aplicação. Esses ativos financeiros são interligados com indexadores, que são 
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utilizados para corrigir o valor ou a remuneração dos títulos. Esses títulos são 

considerados mais defensivos e conservadores, uma vez que eles acompanham as 

principais taxas da economia e refletem as condições do mercado. Porém, vale 

ressaltar que devido a esse tipo de rendimento a renda fixa possui um viés de ser 

variável, pois ela varia de acordo com a flutuação dos juros que, por sua vez, é 

influenciada pelo mercado. Possibilitando assim arbitragem por meio dos investidores 

que desejam apostar contra ou a favor da tendência do mercado. 

Entretanto, devido ao fato do investidor já possuir conhecimento da porcentagem 

cujo seu investimento será rendido, esse o título que possui esse tipo de remuneração 

é considerado como sendo de renda fixa. 

Cavalcante (2009, v.7, p. 201) esclarece que: “Seu posicionamento dependerá 

do cenário econômico projetado. Se em seu cenário as taxas de juros apresentam 

tendência descendente, deverá se posicionar a longo prazo em taxas prefixadas, 

garantindo o retorno atual que estas estão rendendo. Por outro lado, se a previsão for 

de taxas de juros em alta, deverá manter suas aplicações com vencimentos de curto 

prazo em títulos pós-fixados para acompanhar a alta.”. A figura 8 demonstra esses dois 

cenários. 

 

 

 

 

Figura 8: Cenários de juros e suas aplicações 

Fonte: “Mercado de Capitais”, Francisco Cavalcante 

  

Segundo a Infomoney (2006), os títulos pré-fixados predominam em grande 

parte do mundo, como nos mercados norte-americano, europeu e japonês. Por outro 

lado, o mercado brasileiro possui uma elevada participação dos títulos pós-fixados que 

refletem o perfil do investidor brasileiro e o cenário de incerteza constante. 
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2.2.3 Prazo de Investimento 

 

 Todo título emitido deve ter um prazo de investimento, que é quando a 

instituição emissora deverá retornar ao investidor o valor tanto do principal quanto dos 

juros acumulados neste período. O prazo do título envolve tanto a perspectiva de risco 

de crédito da instituição, quanto à perspectiva da taxa de juros obtida pelo investidor. 

Isso significa que quanto maior o prazo do título em questão, maior o risco de crédito 

da instituição que o emitiu e, consequentemente, maior deve ser o rendimento desse 

título quando comparados a títulos semelhantes com prazos menores. Da mesma 

forma, um período maior do título aumenta o risco de oscilação da taxa de juros e 

consequentemente do valor do título. 

Embora esses títulos possuam um prazo de vencimento, há no Brasil hoje um 

mercado secundário onde grande parte desses títulos pode ser vendida para outros 

investidores, sob as mesmas condições. Através desse mercado, um investidor pode 

reduzir o tempo do seu investimento, não se limitando ao prazo estipulado pelo título. 

Contudo, a venda antecipada de alguns títulos como os pré-fixados pode gerar uma 

rentabilidade menor do que a esperada, de acordo com a variação do valor do título. 

2.2.4 Investimento Inicial Mínimo 

 

 Para qualquer ativo de renda fixa existe um investimento inicial mínimo para 

adquiri-lo, normalmente esse valor é diretamente proporcional à taxa de rentabilidade a 

ser recebida pelo título. Isto é, quanto menor o investimento inicial necessário para 

adquirir um título ou produto, menor é o seu retorno esperado. Além da caderneta da 

poupança, os títulos do Tesouro Direto permitem que o investidor inicie o seu 

investimento com apenas trinta reais. Enquanto que os demais produtos de renda fixa 

como Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito do Agronegócio exigem valores 

mínimos de cerca de cinco mil reais. 
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2.3 CRESCIMENTO DO MERCADO DE RENDA FIXA 

 

 O mercado de renda fixa brasileiro vem crescendo nos últimos anos 

significativamente. Enquanto não há uma única explicação para isso, as altas taxas de 

juros, o cenário de incerteza e o maior conhecimento dos investidores sobre as opções 

no mercado estão entre os principais motivos. 

 Um bom proxy para medir esse crescimento é os investimentos nos títulos 

públicos (Tesouro Direto), títulos que serão explicados mais a fundo no capítulo 4. O 

gráfico 1 mostra a evolução dos investimentos desde sua abertura para o investimento 

de Pessoas Físicas, em 2002. 

 

 

Gráfico 1: Venda de Títulos Públicos 

Fonte: Adaptado de Tesouro Direto. Acessado em 21/01/2017 

 

 Outra análise relevante que mostra o crescimento significante do mercado pode 

ser visto através dos dados fornecidos pela Central de Custódia e de Liquidação 

Financeira de Títulos (CETIP). Através do total do estoque valorizado registrado na 

CETIP nos últimos, é possível observar o mesmo comportamento de crescimento 

significativo visto no Tesouro Direto. 
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Gráfico 2: Venda de Títulos Públicos 

Fonte: Adaptado de Cetip. Disponível em: 

http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v05_series_introdu

cao.asp?str_Modulo=Ativo&int_Idioma=1&int_Titulo=6&int_NivelBD=2 Acessado 

em 06/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v05_series_introducao.asp?str_Modulo=Ativo&int_Idioma=1&int_Titulo=6&int_NivelBD=2
http://estatisticas.cetip.com.br/astec/series_v05/paginas/web_v05_series_introducao.asp?str_Modulo=Ativo&int_Idioma=1&int_Titulo=6&int_NivelBD=2
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3 PRINCIPAIS INDEXADORES DE RENDA FIXA 

 

 Uma vez explicado a diferença entre os produtos de renda variável e renda fixa, 

é preciso abordar os principais indicadores econômicos que são responsáveis pelo 

cálculo do rendimento dos produtos de renda fixa.  

Ao investir nesses produtos, como foi dito anteriormente, realiza-se um contrato 

onde é determinado previamente ou ao longo do investimento qual será o valor a ser 

recebido na data de vencimento do título. Apesar de o nome ser renda fixa, nem 

sempre o investidor saberá o valor exato que será recebido no resgate deste título, 

como no caso dos títulos pós-fixados. Entretanto, o investidor saberá ao menos a 

porcentagem de um determinado indexador que será aplicado como forma de 

determinar o rendimento a ser recebido no vencimento do título. 

 

3.1 TAXA SELIC 

 

A taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) é a taxa 

básica de juros da economia brasileira divulgado pelo Comitê de Política Monetária 

(COPOM), e segundo o Banco Central do Brasil (2016), ela é “a taxa média ajustada 

dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos 

diários relativos às operações registradas e liquidadas na própria SELIC e em sistemas 

operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação.”. 

Portanto, essa taxa é de suma importância no cálculo do rendimento dos títulos 

públicos emitidos pelo Tesouro ou pelo Banco Central e que são negociados pela 

SELIC.  

A taxa overnight possui a mesma definição, porém só leva-se em consideração 

as operações realizadas naquele dia no mercado interbancário brasileiro. Essa taxa 

representa o custo do dinheiro para a realização de empréstimos bancários com base 

na remuneração dos títulos públicos. Como garantia, os bancos que querem tomar os 

recursos emprestados, oferecem títulos públicos como lastro, visando reduzir tanto o 

risco quanto os juros cobrados na transação. 
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O gráfico 3 visa demonstrar a série histórica da taxa de juros SELIC nos últimos 

anos. Vale destacar que o menor valor dessa taxa na análise realizada abaixo foi ao 

longo do ano de 2013 onde a mesma atingiu 7,25% ao ano. Comparando-se essa taxa 

às taxas do mercado americano que possuem uma média entre 0,25 e 0,5% ao ano, 

ou, até mesmo, aos juros negativos de países europeus e japoneses, é perceptível que 

a taxa de juros brasileira é extremamente alta refletindo a instabilidade política e 

econômica existente. 

Portanto, apesar do juros altos aumentarem o custo da dívida e o consumo 

presente, o investidor, segundo Paulo Springer (2011), “passa a considerar mais 

seriamente a hipótese de consumir menos hoje e utilizar os recursos poupados 

(acrescidos dos juros) para consumir mais no futuro.”. 

 

 

Gráfico 3: Taxa Selic Meta 

Fonte: Elaboração Própria adaptado do site do Banco Central do Brasil, Acesso 

em: 21 jan. 2017 
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3.2 TAXA DI (CDI) 

 

 Como uma forma de manter o sistema financeiro saudável e estável, todas as 

instituições financeiras credenciadas no mercado brasileiro não podem, ao final de 

cada expediente, ficar com caixa negativa.  

Portanto, as instituições que possuem um caixa negativo recorrem ao mercado 

interbancário para realizar empréstimos com os bancos que possuem sobra de caixa. A 

taxa utilizada na remuneração dessa transação é a taxa de Depósito Interfinanceiro 

(DI), que corresponde à média das taxas de juros desses depósitos interbancários que 

possuem prazo de um dia.  

Portanto, a taxa DI é a remuneração média paga pelos bancos tomadores aos 

bancos emprestadores. A responsável pelo cálculo, divulgação e registro das 

operações interbancárias é a Cetip.  

Ela é utilizada como parâmetro de avaliação de rentabilidade de fundos e de 

produtos de renda fixa através da análise do custo do dinheiro negociado entre os 

bancos. 

 A outra forma que os bancos possuem de zerar o caixa diariamente é através de 

operações compromissadas que são remuneradas através da taxa SELIC mencionada 

no tópico 3.1. Logo, é natural que ambas caminhem uma ao lado da outra, possuindo 

valores relativamente próximos.  

 

3.3 IGP - ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 

  

 Existem dois índices nessa categoria e eles se diferem apenas pelo período de 

medição utilizado no cálculo do índice. Enquanto o IGP-DI compreende o período entre 

o primeiro e o último dia do mês de referência, o Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGP-M) compreende entrar o dia 21 do mês anterior ao de referência e o dia 20 do 

mês de referência.  

 A taxa IGP-M, é segundo a ADVFN (2017), “o indicador de movimento dos 

preços calculado mensalmente pela FGV - Fundação Getúlio Vargas e divulgado no 

final de cada mês de referência.”. 
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 O mesmo foi divulgado pela primeira vez em Novembro de 1947 e tinha como 

principal objetivo ser o indicador responsável por balizar as correções de títulos 

públicos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários pós-fixadas com 

vencimento acima de um ano. Atualmente, ele é amplamente utilizado para reajustar os 

valores pagos pelos locatários em contratos de aluguel e também como indexador de 

tarifas do setor de energia elétrica. 

 Segundo a ADVFN (2017), ele desempenha três funções, a de ser um indicador 

macroeconômico representando a evolução do nível de preços, a de deflator de valores 

nominais (como a receita tributária) e, por fim, utilizado como referência para a 

correção de preços e valores contratuais. Além disso, ele também é utilizado como 

indexador de algumas operações de renda fixa, como, por exemplo, debêntures. 

 A coleta dos preços para realizar o cálculo desse índice possui abrangência 

nacional, englobando os preços praticados pelos seguintes setores: indústria, 

construção civil, agricultura, comércio varejista e serviços prestados às famílias. O 

cálculo é realizado através da média aritmética ponderada, onde o Índice de Preços ao 

Produto Amplo (IPA-M) representando 60%, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-

M) que representa 30% da conta e, por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção 

(INCC-M) que representa os 10% remanescentes da conta. 

 

3.4 ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO  (IPCA) 

 

 O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), “é um índice que registra a variação de preços 

de produtos e serviços ao consumidor.”. Portanto, ela é o indicador utilizado pelo 

Governo Federal para verificar a inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional que, 

por sua vez, é o processo de aumento dos preços médios da economia e utilizado pelo 

Banco Central para que este possa definir sua política monetária. 

 Ele foi produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

1979 e possuía como finalidade inicial corrigir as demonstrações financeiras das 

companhias de capital aberto. O público alvo da coleta dos preços para o cálculo do 

IPCA abrange famílias com rendimentos mensais entre hum e quarenta salários 
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mínimos e, além disso, é calculado no período entre o primeiro e último dia de cada 

mês.  

 

3.5 TAXA REFERENCIAL DE JUROS (TR) 

 

 A Taxa Referencial de Juros (TR) foi criada no Plano Collor II com o intuito de 

ser o principal índice brasileiro destinado a ser uma taxa básica referencial dos juros a 

serem praticados no mês iniciado e não como um índice que refletisse a inflação do 

mês anterior. 

 Segundo o Portal Brasil (2016) “o cálculo da TR é constituída pelas trinta (30) 

maiores instituições financeiras do país, assim consideradas em função do volume de 

captação de Certificado e Recibo de Depósito Bancário (CDB/RDB), dentre os bancos 

múltiplos com carteira comercial ou de investimento, bancos comerciais e de 

investimentos e caixas econômicas.”. 

 Para o cálculo final da taxa de referência são eliminadas as duas de menor e as 

duas de maior taxa média dessas 30 instituições. Atualmente a mesma é utilizada no 

cálculo do rendimento de vários investimentos, como, por exemplo, títulos públicos e 

principalmente a Caderneta de Poupança. 
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4 PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 

 

 Como já abordado, existem diversos títulos de renda fixa com uma gama de 

particularidades e características. Este tópico descreverá os principais títulos de renda 

fixa no Brasil, começando pelos produtos emitidos pelos bancos, seguido pelos títulos 

públicos e posteriormente os títulos privados, emitidos por empresas e securitizadoras. 

 

4.1 CADERNETA DE POUPANÇA 

 

 A Caderneta de Poupança foi criada pelo D. Pedro II e legitimada pelo decreto nº 

2.723, de 12 de janeiro de 1861 com o intuito de remunerar os depósitos a uma taxa 

anual de 6% ao ano. Portanto, possui como objetivo ser um local de reserva seguro 

para a população guardar o seu dinheiro. 

 Em 1872, através do nome de seus senhores, os escravos que possuíam renda 

de trabalho poderiam guardar esses recursos na Poupança. Em 1874, o teto de 

rentabilidade desse investimento foi fixado em 6% e em 1964, esse rendimento poderia 

ultrapassar os 6% anuais e, além disso, eram corrigidos monetariamente com o intuito 

de compensar a inflação.  

 Em 1994, com o início do Plano Real esse sistema de remuneração chegou ao 

fim, onde passou a ser implementado que os valores depositados seriam remunerados 

a uma taxa de 0,5% ao mês acrescidos do valor da Taxa Referencial de Juros. 

Em 2012, a Lei 12.703 instituiu a Nova Poupança na qual teve uma mudança 

nos recursos depositados após o dia 4 de Abril de 2012. Quando a meta da taxa SELIC 

era superior a 8,5% a remuneração do regime anterior continuava em vigor, porém se a 

meta fosse igual ou inferior a 8,5% ao ano, o rendimento passaria a ser 70% da SELIC.  

Esse investimento possui como vantagens a possibilidade de ser liquidado 

diariamente, ou seja, o investidor que precisar sacar parte ou a totalidade de seus 

recursos investidos neste produto poderá realizar isso a qualquer momento. O 

investidor poderá também aplicar a quantia que desejar nesse tipo de investimento, isto 

é, poderá aplicar a quantia de até um centavo na poupança. Além disso, esse 

investimento é isento de Imposto de Renda e, por fim, possui proteção do Fundo 

Garantidor de Crédito (FGC). 
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Entretanto, ao mesmo tempo, esse investimento possui claras desvantagens 

como o de remuneração inferior até, por vezes, da própria inflação. Com isso, o 

investidor poderá obter uma perda real do seu capital a cada mês. Quando a taxa da 

inflação é superior à taxa de remuneração da Caderneta de Poupança, por mais que o 

investidor perceba que o seu saldo nominal está maior, aquele capital é capaz de 

comprar menos produtos no mercado do que era capaz de comprar no mês anterior. 

Portanto, o investidor possuirá um menor poder de compra comparado com o mês 

anterior. 

Além disso, para ter direito de receber os juros do mês em questão o poupador 

precisará esperar até o dia do aniversário dessa aplicação, isto é, esse investimento 

não possui pró-rata diária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Retorno Absoluto e Real Anual da Poupança 

Fonte: Elaboração Própria adaptado do Banco Central do Brasil, Acesso em: 22 

jan. 2017 

 

 O gráfico 4 demonstra tanto o retorno anual absoluto quanto o retorno anual real 

da poupança, que nada mais é do que a diferença entre o valor do retorno absoluto e a 

taxa de inflação do respectivo ano.  
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Esse gráfico demonstra o principal motivo pelo qual a poupança tornou-se um 

investimento atrativo para a população: a remuneração elevada. Em 1995, o retorno 

real da poupança foi de 14,7% no ano. Porém, é possível perceber que a partir de 

2000, a remuneração desse tipo de investimento teve o seu maior retorno (5,10%) no 

ano de 2006 devido à baixa inflação daquele ano. Conclui-se então, que esse 

investimento deixou de ser atrativo frente às demais alternativas existentes no mercado 

que possuem o mesmo nível de risco e com uma maior possibilidade de retorno. 

No ano de 2016, nos meses de janeiro, fevereiro e março o retorno real da 

poupança foi negativo, demonstrando o alto crescimento dos preços de produtos no 

mercado. 

 

 

Gráfico 5: Retorno Absoluto e Real mensal no ano de 2016 

Fonte: Elaboração Própria adaptado do Banco Central do Brasil, Acesso em: 22 

jan. 2017 
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Gráfico 6: Saldo e Captação Líquida da Poupança por Ano 

Fonte: http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/saldo-captacao-

poupanca, acessado em 28 jan. 2017 

 

 Com os gráficos 5 e 6 é possível concluir que apesar de ter tido uma 

rentabilidade real positiva no ano de 2016, a Caderneta de Poupança teve um maior 

volume de retiradas do que de depósitos.  

Isso pode ter ocorrido devido a duas possibilidades, a primeira é que o brasileiro 

está realizando mais retiradas para efetuar o pagamento de suas contas particulares. 

Já a segunda possibilidade é a de que os brasileiros estão realizando essas retiradas 

com o intuito de realocar em outros investimentos mais rentáveis. Dado a atual 

conjuntura da macroeconomia brasileira, a primeira possibilidade é a mais provável de 

ser o real motivo das captações negativas. 

http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/saldo-captacao-poupanca
http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/saldo-captacao-poupanca
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 Apesar da captação líquida no ano de 2016 ter sido negativa, a rentabilidade do 

saldo existente no ano anterior superou o saldo negativo da captação e, devido a isso, 

teve um aumento do saldo comparado ao do ano anterior. 

 

4.2 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) 

 

 Ao falar sobre empréstimo, o pensamento comum remete a uma pessoa física 

tomadora desse empréstimo, no qual ela terá de remunerar a instituição financeira que 

concedeu esses recursos o valor do principal emprestado acrescido por alguma 

remuneração estabelecida.  

O Certificado de Depósito Bancário (CDB), por sua vez, seria o contrário dessa 

percepção, o investidor ao adquirir um CDB está assumindo o papel de credor, isto é, a 

instituição financeira determinará uma data na qual ela pagará esse valor acrescido de 

juros ao investidor. O título fechou o ano de 2016 um estoque de cerca de R$552 

bilhões, segundo os dados da Cetip (2017). 

 Esse título é utilizado pelas instituições financeiras como uma forma de captar 

recursos a taxas atrativas com o intuito de financiar suas próprias operações. Tanto as 

instituições quanto os próprios investidores consideram a taxa atrativa. As instituições 

devido ao fato de ser uma forma mais barata de se captar recursos no mercado. Já os 

investidores, em sua grande maioria, conseguem obter uma taxa mais rentável que 

outros investimentos como, por exemplo, a Caderneta de Poupança. 

 Os CDBs podem ser negociados a taxas prefixadas ou pós-fixadas, sendo a 

última a mais praticada no mercado e referenciado em sua grande maioria pela taxa 

CDI. De acordo com a taxa de remuneração definida cada CDB possuirá uma 

possibilidade de prazo de vencimento mínimo. Por exemplo, para os certificados 

fixados às taxas de CDI ou SELIC poderá ter prazos de até mesmo um dia, porém para 

certificados que possuem índices de preços (IPCA ou IGP-M) precisam de prazo de no 

mínimo 365 dias, resumido na figura 9. 
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Indexador Vencimento Mínimo

CDI ou SELIC A partir de 1 dia

Índices de Preço (IPCA ou IGP-M) 365 Dias

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Prazo de Vencimento Mínimo por tipo de Taxa de Remuneração 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O percentual de remuneração desse tipo de ativo pode variar e é diretamente 

proporcional ao prazo estabelecido entre as partes, ou seja, quanto maior for o tempo 

que a instituição financeira possuir para pagar a dívida, maior será a remuneração que 

ela estará propensa a pagar devido ao maior risco que o investidor está assumindo.  

Esse risco seria o risco de crédito, isto é, a possibilidade da instituição financeira 

emissora desse ativo declarar falência e não ser capaz de arcar com todas as dívidas 

tomadas. Para mitigar esse risco, os certificados de depósito bancário também 

possuem proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) no qual o investidor está 

protegido até o montante de R$250.000,00. Portanto, por exemplo, caso o investidor 

possua duzentos e trinta mil reais investidos em um CDB, o mesmo terá o direito de ser 

ressarcido desse valor cheio pelo Fundo Garantidor de Crédito. 

Dois conceitos são de suma importância ao se tratar desse tipo de título: período 

de carência e vencimento. Segundo a Toro Radar (2016), vencimento “refere-se a uma 

data combinada em que o banco tem que pagar o “empréstimo”. Nesse momento 

previamente combinado, o dinheiro aplicado é creditado em conta e volta para o 

investidor.” e carência é “um tempo mínimo que o dinheiro deve ficar emprestado com 

o banco, após essa data ele retorna a ter liquidez diária. Sem o prazo de carência 

estipulado, é obrigatório deixar a aplicação até a sua data de vencimento.”. 

 Portanto, a liquidez desse título é inferior ao da Caderneta de Poupança, 

entretanto ele pode ser negociado no mercado secundário ou, até mesmo, resgatado 

antes da data de vencimento caso o período de carência mencionada acima tenha sido 

cumprido. Ao resgatar o título antes do prazo de vencimento estipulado ou vender no 

mercado secundário, o mesmo terá um valor depreciado, ou seja, a remuneração 
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Período de Aplicação Tributação

Aplicações de 0 a 6 meses Imposto de 22,5% sobre a rentabilidade

Aplicações de 6 a 12 meses Imposto de 20% sobre a rentabilidade

Aplicações de 12 a 24 meses Imposto de 17,50% sobre a rentabilidade

Aplicações superiores a 24 meses Imposto de 15% sobre a rentabilidade

obtida pelo investidor no momento desse resgate antecipado será inferior ao que 

receberia caso tivesse levado o investimento até o seu vencimento. 

 Além disso, existem dois tipos de tributação que podem incidir no momento do 

resgate ou vencimento do título em questão, onde a base de cálculo será em cima da 

rentabilidade obtida pelo investidor. Caso o investidor resgate o título antes de trinta 

dias da aplicação, terá a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), 

variando de 96% em operações de apenas um dia até 3% para operações de 29 dias.  

A instituição financeira recolherá o imposto de renda que é cobrado direto na 

fonte no momento do resgate. A porcentagem cobrada é inversamente proporcional ao 

prazo do investimento, por exemplo, para aplicações de até 180 dias o imposto a ser 

cobrado será de 22,5% enquanto que para aplicações de 721 dias em diante será 

cobrado o valor de 15% da rentabilidade. A figura 10 tem o intuito de resumir a 

tributação aplicada aos certificados de depósitos bancários. 

 

 

Figura 10: Tributação Certificado de Depósito Bancário 

Fonte: < https://www.tororadar.com.br/investimento/cdb-rendimento-o-que-

e>, acessado em 04 fev. 2017 

 

 Como foi dito ao longo deste tópico, o CDB costuma ter uma rentabilidade até o 

dobro que a da Caderneta da Poupança, porém para adquiri-lo é necessário um 

investimento inicial superior ao da poupança. Investimentos iniciais nesse título variam 

de acordo com o emissor do título, podendo variar desde valores como mil reais, até 

valores que são necessários para obter as melhores taxas de rentabilidade, ou seja, 

igual ou superior a R$ 50.000,00. 

 Com o intuito de demonstrar o quão mais rentável um ativo de CDB é em 

relação à poupança o trabalho citará o exemplo demonstrado no Guia Completo do 

Investidor Iniciante divulgado pela Toro Investimentos Ltda. no ano de 2016. No qual 

https://www.tororadar.com.br/investimento/cdb-rendimento-o-que-e
https://www.tororadar.com.br/investimento/cdb-rendimento-o-que-e


45 
 

ele compara esses dois produtos que possuem investimento inicial igual a R$ 

10.000,00. O prazo de investimento para esse estudo foi de 365 dias e foi considerado 

o rendimento de 116% da taxa CDI que na época do estudo era igual a 14,13% ao ano 

para o CDB e 8% ao ano para a poupança. 

 

Figura 11: Rendimento Certificado de Depósito Bancário x Poupança 

Fonte: <https://www.tororadar.com.br/hubfs/eBooks/%5BEbook%5D-Investidor-

Iniciante-v4.pdf?hsCtaTracking=c837dc4f-0590-4adf-867a-

3345a0f11b3b%7C8b41f96d-d717-43e5-9582-

96a30dbd061b&__hstc=127905042.4fa04587ca1a9b4dc83a1d1b2ed1ceb5.1485707

504754.1485707504754.1485707504754.1&__hssc=127905042.2.1485707504754&_

_hsfp=656536814>, Acessado em: 04 de fev. 2017 

 

 Com a figura 11 as vantagens em relação à rentabilidade do CDB quando 

comparado à poupança são evidentes. Mesmo com a incidência de impostos o 

investidor consegue obter uma rentabilidade consideravelmente superior. Além disso, é 

de suma importância ressaltar que o risco desses dois investimentos são similares 

devido ao fato deles serem protegidos pela mesma entidade privada. Porém, em 

contrapartida, o investimento inicial para se obter uma remuneração atrativa com o 

CDB é bem superior ao que é necessário para abrir uma conta de poupança.  

https://www.tororadar.com.br/hubfs/eBooks/%5BEbook%5D-Investidor-Iniciante-v4.pdf?hsCtaTracking=c837dc4f-0590-4adf-867a-3345a0f11b3b%7C8b41f96d-d717-43e5-9582-96a30dbd061b&__hstc=127905042.4fa04587ca1a9b4dc83a1d1b2ed1ceb5.1485707504754.1485707504754.1485707504754.1&__hssc=127905042.2.1485707504754&__hsfp=656536814
https://www.tororadar.com.br/hubfs/eBooks/%5BEbook%5D-Investidor-Iniciante-v4.pdf?hsCtaTracking=c837dc4f-0590-4adf-867a-3345a0f11b3b%7C8b41f96d-d717-43e5-9582-96a30dbd061b&__hstc=127905042.4fa04587ca1a9b4dc83a1d1b2ed1ceb5.1485707504754.1485707504754.1485707504754.1&__hssc=127905042.2.1485707504754&__hsfp=656536814
https://www.tororadar.com.br/hubfs/eBooks/%5BEbook%5D-Investidor-Iniciante-v4.pdf?hsCtaTracking=c837dc4f-0590-4adf-867a-3345a0f11b3b%7C8b41f96d-d717-43e5-9582-96a30dbd061b&__hstc=127905042.4fa04587ca1a9b4dc83a1d1b2ed1ceb5.1485707504754.1485707504754.1485707504754.1&__hssc=127905042.2.1485707504754&__hsfp=656536814
https://www.tororadar.com.br/hubfs/eBooks/%5BEbook%5D-Investidor-Iniciante-v4.pdf?hsCtaTracking=c837dc4f-0590-4adf-867a-3345a0f11b3b%7C8b41f96d-d717-43e5-9582-96a30dbd061b&__hstc=127905042.4fa04587ca1a9b4dc83a1d1b2ed1ceb5.1485707504754.1485707504754.1485707504754.1&__hssc=127905042.2.1485707504754&__hsfp=656536814
https://www.tororadar.com.br/hubfs/eBooks/%5BEbook%5D-Investidor-Iniciante-v4.pdf?hsCtaTracking=c837dc4f-0590-4adf-867a-3345a0f11b3b%7C8b41f96d-d717-43e5-9582-96a30dbd061b&__hstc=127905042.4fa04587ca1a9b4dc83a1d1b2ed1ceb5.1485707504754.1485707504754.1485707504754.1&__hssc=127905042.2.1485707504754&__hsfp=656536814
https://www.tororadar.com.br/hubfs/eBooks/%5BEbook%5D-Investidor-Iniciante-v4.pdf?hsCtaTracking=c837dc4f-0590-4adf-867a-3345a0f11b3b%7C8b41f96d-d717-43e5-9582-96a30dbd061b&__hstc=127905042.4fa04587ca1a9b4dc83a1d1b2ed1ceb5.1485707504754.1485707504754.1485707504754.1&__hssc=127905042.2.1485707504754&__hsfp=656536814
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Além disso, como dito anteriormente apesar de ter liquidez diária, o CDB possui 

uma liquidez inferior à poupança, pois é necessário encontrar outro investidor 

interessado nesse investimento ou é preciso entrar em acordo com a contraparte. 

  

4.3 LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 

 

 A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) é um título emitido pelas instituições 

financeiras e possuem como lastro empréstimos de natureza imobiliária, ou seja, 

operações de créditos realizadas para o mercado imobiliário. O título fechou o ano de 

2016 um estoque de cerca de R$183 bilhões, segundo os dados da Cetip (2017). 

Ao comprar uma LCI o investidor estará financiando as operações do setor 

imobiliário através da instituição financeira, conforme esquema da figura 12. 

 

Figura 12: Funcionamento da Letra de Crédito Imobiliário 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Ao contrário do CDB, a LCI não possui apenas dois players, além do próprio 

investidor e a instituição financeira responsável pela emissão do título, há também as 

empresas do setor imobiliário tomadora de empréstimos. Para que todos os players 

dessa negociação saiam satisfeitos dessa negociação é necessário que o retorno 

sobre o investimento de cada um deles seja positivo.  
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 Primeiro o investidor, que ao adquirir o título espera receber no prazo de 

vencimento estipulado pelas partes o dinheiro investido acrescido de uma remuneração 

que poderá ser pré ou pós-fixada. A instituição financeira ao financiar o mercado 

imobiliário espera receber como retorno uma remuneração das empresas tomadoras 

desse crédito. Além disso, essa rentabilidade precisa ser superior ao que ele precisa 

pagar para o investidor desse título. Por fim, têm-se as empresas do setor imobiliário, a 

mesma capta esses recursos com o intuito de financiar suas operações e, 

consequentemente, ser capaz de obter um retorno sobre o investimento superior ao 

valor devido à instituição financeira. 

 Apesar de possuir mais players nesse investimento o risco do investidor 

permanece igual ao CDB e poupança devido ao fato desse investimento ser protegido 

pelo Fundo Garantidor de Créditos, ou seja, caso a instituição financeira na qual o 

investidor tenha realizado o investimento fique inadimplente, o FGC garante até R$ 

250.000,00 por CPF por instituição.  

Além disso, as pessoas físicas que investem em LCI possuem isenção de 

Imposto de Renda e do Imposto sobre Operações Financeiras. Devido a esse fato, é 

necessária uma porcentagem da taxa referenciada menor para atingir uma mesma 

rentabilidade oferecida por um CDB.  

 Com o intuito de exemplificar a diferença, será analisado uma aplicação em um 

CDB de R$ 50.000,00, prazo de investimento igual a 360 dias, Taxa DI de 12,88% ao 

ano e uma taxa de remuneração igual a 106% do DI e outra aplicação em uma LCI com 

as mesmas características porém com uma taxa de remuneração igual a 90% do DI.  

A priori, muitos acreditariam que o investimento no CDB seria mais vantajoso 

devido a sua maior taxa de remuneração e, ao analisar a tabela 1, é possível ver que o 

rendimento bruto dele é superior à LCI. Porém, devido ao fato do investidor pessoa 

física ser isento de imposto de renda ao aplicar em LCI, o seu lucro líquido é superior 

ao investidor que preferiu aplicar no CDB que possuía uma maior taxa de 

remuneração. 
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Tabela 1: Comparação de rendimentos LCI e CDB - Prazo de 1 ano 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para reforçar o entendimento, considera-se o mesmo investimento alterando 

apenas o prazo de investimento de 12 para 36 meses, como exemplificado na tabela 2. 

Com isso, vê-se que devido aos juros compostos e à redução na tributação, o melhor 

investimento passou a ser o CDB. Portanto, é necessário sempre analisar todas as 

variáveis que influenciam na tomada de decisão ao escolher o produto mais rentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Comparação de rendimentos LCI e CDB - Prazo de 3 anos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para simplificar a análise foi elaborada a tabela 3. Para o primeiro exemplo, o 

resultado da fórmula citada na tabela 3 seria 90%/ (1-20%) = 112,50%, como o 

resultado dessa fórmula é superior à taxa de remuneração do CDB (112,50% > 106%), 

então o produto mais rentável seria a LCI. Para o segundo caso, o resultado seria 90%/ 
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(1-15%) = 105,88%, como a taxa de remuneração do CDB é superior ao resultado 

dessa fórmula, o certificado de depósito bancário seria o mais rentável entre os dois. 

 

 

 

 

Tabela 3: Comparação de rendimentos LCI e CDB 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 O investimento em Letra de Crédito Imobiliário possui um prazo mínimo fixado 

pelo Conselho Monetário Nacional em 90 dias, portanto possui uma liquidez inferior ao 

CDB e Poupança, porém ele possui a possibilidade de ser negociado no mercado 

secundário. Por fim, o investimento inicial está por volta de R$ 10.000,00 e, que nem 

para os CDBs, as melhores taxas de remuneração começam a aparecer em 

investimentos superiores a R$ 50.000,00. 

  

4.4 LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO 

 

 A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é um título semelhante ao LCI, 

portanto é emitido por uma instituição financeira e vinculado às operações de créditos 

ao agronegócio. Com isso, os agentes de todos os setores agropecuários, isto é, 

qualquer um que possua como finalidade sustentar suas atividades atreladas à 

produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de insumos 

agropecuários possuirá uma maior disponibilidade de crédito para financiar suas 

operações. 

 Segundo os dados da Cetip (2017), o estoque de LCA disponíveis no final de 

2016 era de R$61 bilhões, um crescimento de 12% em relação à 2015, que possuía 

R$54 bilhões. 
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Gráfico 7: Rentabilidade Mensais da Poupança x CDI 

Fonte: <http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/saldo-captacao-

poupanca>, Acessado em: 28 jan. 2017 

 

 Uma vez abordado os produtos de Poupança, CDB, LCI e LCA, é preciso 

realizar uma comparação entre a rentabilidade dos mesmos. O gráfico 7 demonstra 

três rendimentos diferentes, a da poupança nova, um investimento com taxa de 86% 

CDI já líquidas dos 15% de Imposto de Renda, e, por fim, um investimento com taxa de 

100% CDI também já descontados os 15% de Imposto de Renda. Para facilitar essa 

comparação, o gráfico 7 já possui plotado a diferença entre os dois investimentos 

indexados à taxa CDI e a Poupança nova. Com isso, é possível verificar que mesmo 

uma taxa pouca atrativa de 86% do CDI supera em todos os últimos 24 meses o 

rendimento obtido pela Caderneta da Poupança. 

 

http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/saldo-captacao-poupanca
http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/saldo-captacao-poupanca
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4.5 LETRA FINANCEIRA (LF) 

 

 Segundo a Cetip (2017), a Letra Financeira (LF) “visa alongar a forma de 

captação dos bancos, proporcionando melhor gerenciamento entre o ativo e o passivo 

dessas instituições. Foi criada pela Medida Provisória nº 472, de dezembro de 2009, e 

regulamentada pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.836/2010 

e 4.123/2012.”. Portanto, a letra financeira é uma forma das instituições financeiras 

captarem recursos com o intuito de alongamento dos passivos, melhorando assim, o 

perfil de dívida dessas instituições. 

 O prazo mínimo de resgate desse título é de dois anos e o investimento inicial 

mínimo desse ativo gira em torno de R$ 150.000,00. Não pode haver liquidação parcial 

ou total antes do vencimento determinado. Devido a essas condições, a liquidez do 

título é inferior e o investimento inicial é superior aos principais investimentos de renda 

fixa. Em contrapartida, por isso, as instituições financeiras garantem aos investidores 

uma rentabilidade superior em relação aos demais papéis de renda fixa.  

 Uma alternativa dessa baixa liquidez é a alternativa de recompra por parte da 

instituição emissora, ou seja, a instituição que vendeu o título para o investidor poderá 

recomprar esse título para que o mesmo permaneça em sua tesouraria e 

posteriormente revender esse título. O montante máximo que a instituição financeira 

poderá manter em sua tesouraria é o valor de até 5% do seu saldo de todas as LFs 

emitidas por ela. 

 Segundo a Cetip (2017), “a remuneração pode ser por taxa de juros prefixada - 

combinada ou não com taxas flutuantes - ou por índice de preços, e admite o 

pagamento periódico de rendimentos em intervalo de, no mínimo, de 180 dias.”. 
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Gráfico 8: Estoque de Letras Financeiras (R$ bilhões) 

Fonte: Boletim RF da Anbima 2017 - 

<http://www.anbima.com.br/data/files/17/E3/AA/33/23579510E59E969569A80AC2/

BoletimRF_Janeiro20170106.pdf>, Acessado em 04 fev. 2017 

 

O gráfico 8 demonstra a evolução das letras financeiras a partir de seu início, 

porém é possível verificar que no ano de 2016 houve uma queda em relação ao ano 

anterior. Segundo o Boletim de Renda Fixa divulgada pela Anbima (2017), o contexto 

de incerteza tanto no cenário político como econômico reforçou a pouca disposição dos 

investidores alocarem seus recursos em títulos de emissão privada de médio prazo. 

Entretanto, dentro dos instrumentos de captação bancária a letra financeira perde 

apenas para o estoque de certificado de depósitos bancárias que conta com R$ 596 

bilhões. 

 

4.6 TESOURO DIRETO 

 

 O Tesouro Direto foi criado em 2002 pelo Tesouro Nacional em parceria com a 

Bolsa de Mercadoria e Futuros (BM&F) para a venda de títulos públicos federais para 

pessoas físicas através da internet. Anteriormente à sua criação, a compra de títulos 

públicos federais era apenas possível através de fundos de renda fixa que cobravam 

altas taxas de administração, fator que reduzia a atratividade desses títulos. (Tesouro 

Direto, 2017) 

http://www.anbima.com.br/data/files/17/E3/AA/33/23579510E59E969569A80AC2/BoletimRF_Janeiro20170106.pdf
http://www.anbima.com.br/data/files/17/E3/AA/33/23579510E59E969569A80AC2/BoletimRF_Janeiro20170106.pdf
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 Ao comprar um título público, o investidor está emprestando dinheiro para o 

governo brasileiro em troca do direito de receber no futuro uma remuneração por esse 

empréstimo. Por serem 100% garantidos pelo Tesouro Nacional, esses títulos são 

considerados os mais seguros da economia. Além disso, a quantidade mínima de 

compra de um desses títulos é a fração de 1% do valor de um título, desde que seja 

respeitado o valor mínimo de R$30,00, um valor consideravelmente baixo. Já o limite 

máximo é de R$1.000.000,00 por mês. 

Assim como outros títulos mencionados anteriormente, os títulos do tesouro 

direto possuem um imposto de renda regressivo, assim como o IOF nos primeiros 30 

dias. Dessa forma, quanto maior o tempo do investimento, menor será o imposto de 

renda pago, percentualmente. A figura 13 ilustra o quanto um investidor deverá pagar 

de imposto de renda sobre o rendimento de acordo com o tempo entre a aplicação e o 

resgate. 

 

Figura 13: Imposto de Renda no Tesouro Direto 

Fonte: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-entenda-cada-titulo-no-

detalhe#this>, Acessado em 04/02/2017 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-entenda-cada-titulo-no-detalhe#this
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-entenda-cada-titulo-no-detalhe#this
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 Além da segurança, a facilidade do investimento e as altas taxas de juros da 

economia brasileira fizeram com o que a demanda por esses títulos crescesse ano 

após ano. O gráfico 9 mostra a evolução de vendas de títulos do Tesouro Direto desde 

a sua criação, em 2002. 

 

 

Gráfico 9: Venda de Títulos Públicos 

Fonte: Adaptado de Tesouro Direto. Acessado em 29/01/2017 

 

 

Atualmente, o Tesouro Direto possui cinco opções de títulos de renda fixa que 

variam com o prazo, o indexador e a forma de remuneração. São eles: Tesouro Selic 

(LFT), Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), 

Tesouro IPCA com Juros Semestrais (NTN-B) e Tesouro IPCA (NTN-B Principal). 

Além desses cinco títulos, o Tesouro Direto oferecia também o Tesouro IGPM 

com Juros Semestrais, produto que parou de ser disponibilizado em maio de 2006. O 

gráfico 10 mostra o estoque atual de cada um desses títulos de acordo com o último 

balanço do Tesouro Direto, no mês de dezembro de 2016. 
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Gráfico 10: Estoque por Título (Dez/2016) 

Fonte: Adaptado de Tesouro Direto. Acessado em 29/01/2017 

 

 

4.6.1 Tesouro Selic (LFT) 

 

 A LFT é um título pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação da taxa de 

juros básica da economia, mais conhecida como SELIC. De acordo os dados 

divulgados pelo Tesouro Direto, o estoque de LFT no final de 2016 era de 

aproximadamente R$8,2 bilhões.  

Sua remuneração é dada pela variação da taxa diária da SELIC registrada entre 

a data de liquidação da compra e a data de vencimento do título, acrescida, se houver, 

de ágio ou deságio no momento da compra (Tesouro Direto, 2017). A figura 14 ilustra o 

fluxo de pagamentos da LFT. 
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Figura 14: Fluxo de Pagamentos do Tesouro Selic (LFT) 

Fonte: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/LFT_novidades.pdf

>, Acessado em 04/02/2017 

 

 O valor de mercado desse título possui baixa volatilidade, evitando perdas no 

caso de venda antecipada. Dessa forma, ele é considerado um título para um perfil 

mais conservador e mais indicado para um investidor que não sabe quando precisará 

resgatar seu investimento. Caso haja necessidade do resgate do dinheiro antes do 

prazo, o Tesouro Nacional recomprará pelo seu valor de mercado. 

  

4.6.2 Tesouro Prefixado (LTN) 

 

 A LTN é um título prefixado, o que significa que o investidor terá sua 

rentabilidade definida no momento da compra, desde que permaneça com o título até o 

final. A sua rentabilidade é definida pela diferença entre o preço de compra do título e 

seu valor nominal (valor de face) no vencimento (sempre R$1.000,00). (Tesouro Direto, 

2017) 

 Segundo os dados divulgados pelo Tesouro Direto no final de 2016, o estoque 

de LTN era de aproximadamente R$6,2 bilhões, representando cerca de 15,1% do total 

de estoque do Tesouro Direto. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/LFT_novidades.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/LFT_novidades.pdf
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 Este título possui um fluxo de pagamento simples, o investidor faz a aplicação e 

recebe o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de vencimento 

do título. A figura 15 ilustra o fluxo da LTN. 

 

 

Figura 15: Fluxo de Pagamentos do Tesouro Prefixado (LTN) 

Fonte: 

<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/LTN_novidades.pdf

>, Acessado em 04/02/2017 

  

Esse título é mais indicado para quem pode esperar para receber o seu dinheiro 

até o final do período do investimento, pois sua rentabilidade poderá variar caso haja 

uma venda antecipada, ou seja, é um título com longo prazo de vencimento. 

Basicamente, caso os juros subam abruptamente após a compra do título, pode haver 

uma perda financeira no cenário de uma venda antecipada. Por outro lado, a venda 

antes do vencimento pode gerar uma rentabilidade além da estipulada no momento da 

compra em um cenário de queda de juros. 

Contudo, caso o investidor permaneça com o título até o seu vencimento, ele 

terá garantida a rentabilidade acordada no momento da compra, independente de 

como os juros variarem. Dada certa taxa prefixada, o valor deste título hoje será o 

montante que ao se aplicar essa taxa até o vencimento do título trará um valor de 

R$1.000,00.  

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/LTN_novidades.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/LTN_novidades.pdf
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4.6.3 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) 

 

 A NTN-F é mais indicada para os investidores que desejam usar seus 

rendimentos para complementar sua renda a partir do momento da aplicação. Este 

título proporciona fluxos de caixa semestrais conhecidos como “cupom de juros”, ou 

seja, o rendimento é recebido pelo investidor ao longo do período de aplicação. 

 O estoque de NTN-F no final de 2016 era de apenas aproximadamente R$1 

bilhão de reais (TESOURO DIRETO, 2017), representando apenas 2,6% do estoque 

total.  

 É importante ressaltar que os cupons da NTN-F também são tributados de 

acordo com a tabela de imposto de renda exibido anteriormente. Isso significa que caso 

um investidor planeja reinvestir os valores recebidos a cada seis meses, é mais 

importante investir em um título que não pague juros semestrais. Isso acontece, pois 

um título no qual o imposto de renda é recolhido apenas no final da aplicação garante 

que a taxa de rentabilidade incida sobre um montante superior, uma vez que esse 

montante não sofreu redução dos descontos de IR ao longo do prazo de investimento.  

Por exemplo, um investidor que queira investir em um título durante dois anos, 

caso ele escolha um título sem juros semestrais, o imposto de renda será de apenas 

15% (acima de 720 dias de investimento) sobre o rendimento total. Por outro lado, caso 

o investidor escolha uma NTN-F, ele pagará um imposto de renda de 22,5% sobre o 

rendimento após 6 meses, um imposto de renda de 20% também sobre o rendimento 6 

meses após o último cupom e assim por diante. Portanto, na primeira opção ele terá 

seu rendimento maximizado caso ele não necessite desse dinheiro ao longo do 

investimento. 
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Figura 16: Fluxo de Pagamentos do Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 

(NTN-F) 

Fonte: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-

F_novidades.pdf>, Acessado em 04/02/2017 

 

A figura 16 exemplifica o fluxo de pagamentos do Tesouro Prefixado com Juros 

Semestrais. Os cupons são fixos e a uma taxa de 10% ao ano, com ajuste no primeiro 

período de fluência, quando couber. O primeiro cupom de juros a ser pago contemplará 

a taxa integral definida para seis meses, independente da data de liquidação da 

compra. As datas de pagamento dos cupons são definidas retrospectivamente a cada 

seis meses a partir da data de vencimento do título, de forma que o último cupom 

coincida com o resgate do principal na data de vencimento. 

 Caso o investidor necessite vender o título antecipadamente, o Tesouro 

Nacional pagará o seu valor de mercado, de modo que a rentabilidade possa ser maior 

ou menor do que a contratada na data da compra, dependendo do preço do título no 

momento da venda (que por sua vez, depende das taxas de juros). 

 

4.6.4 Tesouro IPCA com Juros Semestrais (NTN-B) 

 

A NTN-B é um título misto, com parte prefixada e parte pós-fixada. Ela 

proporciona uma rentabilidade real, ou seja, garante o aumento do poder de compra do 

investidor uma vez que é corrigida pela variação da inflação (IPCA) e por uma taxa de 

juros prefixada. Dessa forma, independente da variação da inflação, a rentabilidade 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-F_novidades.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-F_novidades.pdf
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total do título sempre será superior a ela. A rentabilidade real, portanto, será definida 

pela taxa de juros prefixada contratada no momento da aplicação. 

O estoque de NTN-B no último dia de 2016 era de R$5,7 bilhões, segundo 

dados do Tesouro Direto (2017). O montante representa cerca de 13,8% do estoque 

total. 

Assim como a NTN-F, o Tesouro IPCA com Juros Semestrais é indicada para 

quem deseja utilizar o rendimento para complementar sua renda a partir do momento 

da aplicação, pois faz pagamento de juros semestrais. Esses pagamentos representam 

uma antecipação da rentabilidade contratada. 

Vale ressaltar que no pagamento desses recebimentos semestrais há incidência 

de imposto de renda, obedecendo à tabela regressiva, como foi mostrado na figura 13. 

Desse modo, caso o investidor não necessite do dinheiro no curto prazo, seria mais 

interessante a compra de um título que não pagasse juros semestrais, conforme foi 

explicado anteriormente. 

O fluxo de pagamentos do Tesouro IPCA com Juros Semestrais funciona da 

seguinte forma: o investidor aplica seu dinheiro no título sob determinada taxa de juros 

prefixada. O título, então, possui fluxos periódicos de pagamentos ao investidor a uma 

taxa de 6% ao ano, pagos semestralmente, conforme explicitado na figura 17. A 

rentabilidade, então, é dada pela taxa anual de juros mais a variação do indexador até 

o vencimento.  

 
 

Figura 17: Fluxo de Pagamentos do Tesouro IPCA com Juros Semestrais (NTN-B) 

Fonte: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-

B_novidades.pdf>, Acessado em 04/02/2017 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-B_novidades.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-B_novidades.pdf
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Da mesma forma que o título anterior, caso o investidor necessite vender o título 

antecipadamente, ele poderá ter uma rentabilidade menor ou maior do que a 

contratada no momento da compra, dependendo do valor de mercado do título.  Dessa 

forma, é recomendável que o investidor consiga conciliar a data de vencimento do título 

com o prazo desejado de investimento. 

 

4.6.5 Tesouro IPCA (NTN-B Principal) 

 

 O título com o maior estoque atualmente com cerca de R$19,8 bilhões 

(TESOURO DIRETO, 2017) continua sendo o também título mais vendido. De acordo 

com os dados fornecidos pelo Tesouro Direto em 2016, a NTN-B Principal foi o título 

com o maior número de vendas, em reais. Dos R$19,04 bilhões vendidos em 2016, 

47,8% ou R$9,11 bilhões vieram do Tesouro IPCA, demonstrado no gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Vendas por Título (2016) 

Fonte: Adaptado de Tesouro Direto (acessado em 29/01/2017) 

 

 Esse título também oferece ao investidor uma rentabilidade real, uma vez que é 

corrigido pela variação da inflação e por uma taxa prefixada no momento da compra. 
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Independente da variação da inflação, o investidor se protege de grandes oscilações e 

ainda consegue um rendimento real, aumentando seu poder de compra.  

Por ter essas características e vencimentos mais longos, esse título é escolhido 

por quase 50% dos investidores brasileiros que aplicam no tesouro direto, buscando 

uma poupança para a aposentadoria, compra da casa e estudo dos filhos, dentre 

outros objetivos de longo prazo. (Tesouro Direto, 2017) 

 A NTN-B Principal possui um fluxo de pagamentos simples, ou seja, o investidor 

receberá o valor investido acrescido da variação do IPCA no período e da taxa 

prefixada apenas no resgate do título, conforme visto na figura 18.

 

Figura 18: Fluxo de Pagamentos do Tesouro IPCA (NTN-B Principal) 

Fonte: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-

B%20principal_novidades.pdf>, Acessado em 04/02/2017  

 

 Por ter apenas um fluxo positivo no final do investimento, esse título é 

aconselhado ao investidor que possa esperar para receber o seu dinheiro até o 

vencimento do título. Contudo, caso o investidor necessite fazer a venda antecipada, o 

Tesouro Nacional comprará o seu título de acordo com o valor de mercado, podendo 

gerar uma rentabilidade superior ou inferior à estipulada no momento da compra. 

 

 

 

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-B%20principal_novidades.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/410323/NTN-B%20principal_novidades.pdf
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4.7 DEBÊNTURES 

 

 As debêntures são títulos de emissão de dívida de médio e longo prazo emitidos 

por Sociedades Anônimas (S.A.) não financeiras e adquiridas por investidores que 

possuirão direito de crédito contra a companhia emissora. Portanto, o investidor será 

um financiador direto da empresa tomadora dessa dívida e, com isso, expõe-se ao 

risco de crédito, isto é, à possibilidade dessa empresa não pagar a dívida adquirida. Ao 

contrário das letras de créditos, as debêntures não possuem a proteção do Fundo 

Garantidor de Crédito. Portanto, o risco é bem superior e é necessária uma maior 

atenção na escolha desses produtos, verificando a saúde financeira da empresa 

emissora do título. 

 A debênture é atualmente um dos títulos com maior estoque no mercado. De 

acordo com o dados da Cetip (2017), há cerca de R$788 bilhões de estoque valorizado 

registrado na instituição. 

 As principais características das debêntures precisam ser documentadas na 

Escritura de Emissão, que conterá informações como: data de emissão, data de início 

de rentabilidade, data de vencimento, condição de resgate antecipado, valor nominal 

unitário, taxa e indexador de remuneração do título, fluxo de pagamento de juros e 

amortização, entre outros.  

Caso a empresa queira realizar qualquer tipo de alteração não prevista nesta 

escritura, é necessário reunir a maioria dos investidores detentores do título para 

aprovar essa alteração. Uma vez aprovada essas alterações, é redigido um Aditamento 

à Escritura evidenciando essas modificações. 

 Além da presença majoritária dos detentores desse título é necessária a 

presença do representante do agente fiduciário nomeado para essa emissão. O agente 

fiduciário é o representante dos debenturistas e possui como principal objetivo defender 

os direitos e interesses desses investidores. Com isso, é possível concluir que esse 

título não possui uma padronização e, normalmente, é recomendada para investidores 

mais qualificados. 

As debêntures podem ser conversíveis ou simples, as conversíveis são aquelas 

que no seu vencimento existe a possibilidade de serem convertidas em ações da 

empresa emissora. Já as simples são aquelas que não podem ser convertidas em 
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ações no final do prazo estabelecido. O prazo mínimo de resgate das debêntures 

conversíveis é de três anos e para as simples é de apenas um ano. 

Devido a esse prazo mínimo de um ano, independentemente do tipo da 

debênture, a maior incidência de imposto de renda é de 17,5% sobre a rentabilidade 

obtida pelo investidor. Caso a debênture esteja dentro das normas da lei de incentivo 

nº 12.431, o investidor não terá que realizar o pagamento do imposto de renda, 

portanto ele está isento dessa cobrança. Isso se dá em debêntures que possuem 

alguma ligação onde o recurso captado será revertido em investimentos em 

infraestrutura.  

Existem dois artigos sobre essa lei, segundo Daniel Wajnberg (p.335, 2014), 

“primeiramente, alíquota zero de Imposto de Renda para rendimentos de debêntures 

simples adquiridas por investidores estrangeiros, cujos recursos tenham sido captados 

para serem alocados em projetos de investimento (Artigo 1º da Lei). Adicionalmente, a 

lei criou as debêntures de infraestrutura, debêntures simples emitidas com vistas a 

implementar projetos em setores de infraestrutura considerados prioritários pelo 

governo (Artigo 2º da Lei).”. Conclui-se que essa lei veio para fomentar os projetos de 

infraestrutura. 

 

Gráfico 12: Volume de Emissões Debêntures 12.431 (R$ Milhões) 

Fonte: Adaptado de <www.debentures.com.br>, Acessado em 05/02/2017 

 

http://www.debentures.com.br/
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O gráfico 12 demonstra todas as emissões de debêntures que se enquadra em 

um dos dois artigos da lei nº 12.431 e nos últimos cinco anos houve emissão de um 

montante de R$ 25,408 bilhões. Desse montante, R$ 19,378 bilhões estão 

enquadrados no segundo artigo dessa lei, ou seja, esse valor passou a ser revertido 

em projetos de infraestrutura. O gráfico 13 separa esse montante por setor de 

atividade, e os ramos que tiveram a maior quantia de investimento foi a de energia 

elétrica e transporte e logística. 

Gráfico 13: Ramo de Atividade - 2012 até Dezembro/16 para as ofertas do artigo 2º 

Fonte: Adaptado de <www.debentures.com.br>, Acessado em 05/02/2017 

 

 

http://www.debentures.com.br/
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Gráfico 14: Emissões Totais de Debêntures 

Fonte: 

<http://www.debentures.com.br/dadosconsolidados/comparativovaloresmobiliari

os.asp>, Acessado em 5 fev. 2017 

 

 Nos últimos sete anos esse mercado tem movimentado uma média de sessenta 

e cinco bilhões de reais por ano, conforme visto no gráfico 14. Portanto, conclui-se que 

o mercado de debêntures está em ascensão nos últimos anos e todos esses recursos 

captados são utilizados ou para projetos de infraestrutura ou projetos de empresas 

privadas. Por isso, é um título de suma importância para o mercado e, especialmente, 

para a população e empresas. 

 

4.8 NOTA PROMISSÓRIA 

 

As notas promissórias são títulos semelhantes às debêntures, porém possuem 

como objetivo o curto prazo, isto é, ao em vez de captarem recursos para realizar 

investimentos que terão retorno no médio ou longo prazo, eles captam para obter 

capital de giro de forma a financiar as atividades do dia a dia da sociedade anônima.  

Como o investimento é de curto prazo, o prazo mínimo de resgate é de trinta 

dias e o prazo máximo de vencimento para empresas de capital fechado é de 180 dias 

e 360 para as de capital aberto. Contudo, é um título ainda pouco popular no mercado, 

com um estoque aproximado de R$8,3 bilhões no final de 2016, segundo dados da 

Cetip (2017). 

http://www.debentures.com.br/dadosconsolidados/comparativovaloresmobiliarios.asp
http://www.debentures.com.br/dadosconsolidados/comparativovaloresmobiliarios.asp
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Esse título pode ser resgatado antecipadamente ou negociado no mercado 

secundário contanto que o prazo mínimo de trinta dias seja cumprido e que o investidor 

da nota promissória esteja de acordo. Entretanto, semelhante ao caso das debêntures, 

o investidor assume o risco de crédito da empresa emissora dessa nota. Ele não possui 

a proteção do Fundo Garantidor de Crédito e devido a isso, a nota promissória torna-se 

um investimento de renda fixa mais arriscado que as demais. 

Conforme os demais investimentos, a nota promissória poderá ter uma taxa de 

remuneração pré ou pós-fixada, porém, devido ao fato do prazo estabelecido por lei ser 

de no máximo 360 dias, o mesmo não poderá será remunerado por índice de preços, 

pois é necessário que o investimento tenha um prazo de vencimento superior a 365 

dias para possuir um índice de preço como indexador. 

 

4.9 CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (CRI) 

 

 O Certificado de Recebíveis Imobiliários é um instrumento de captação de 

recursos destinados a financiar transações do mercado imobiliário e é lastreado em 

créditos imobiliários como: financiamentos residenciais, comerciais ou para construção, 

contratos de aluguéis de longo prazo, entre outros. (BM&F Bovespa, 2017) 

 Na prática, o investidor que coloca dinheiro nesse título receberá uma 

remuneração do emissor (juros), além do valor investido (principal). Não há um 

investimento mínimo no título, porém a maior parte dos CRIs possui valor unitário de 

R$300.000,00. Nesses casos, apenas Investidores Qualificados podem investir, ou 

seja, investidores que possuam aplicações financeiras em valor igual ou superior a um 

milhão de reais, conforme a Instrução CVM nº554/2014 

 Segundo dados da Cetip (2017) do final de 2016, há no mercado um estoque de 

aproximadamente R$73,6 bilhões, valor inferior à outros títulos mais populares que 

mostra o pouco conhecimento do mercado sobre esse título e a complexidade e 

requerimentos para adquirí-lo. 

 As taxas de remuneração dos CRIs vão variar de acordo com o fluxo definido na 

montagem da operação. Eles podem ter uma taxa de juros prefixada, variar com o 

percentual do CDI/TJLP/TR ou spread em relação ao CDI/TJLP/TR, ou variar de 
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acordo com um dos índices de preços do mercado (IGP-M, IPCA) e uma eventual taxa 

prefixada adicional. 

Somente instituições específicas, denominadas securitizadoras, podem emitir o 

CRI. Basicamente, essas instituições não financeiras são constituídas sob a forma de 

sociedade por ações e tem por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e 

a emissão e colocação no mercado financeiro. 

Há dois tipos de emissões de CRI: as baseadas em contratos performados e em 

contratos não performados. No primeiro tipo, os empreendimentos imobiliários que 

deram origem aos contratos que servem de lastro às emissões já foram concluídos, ou 

seja, já possuem “habite-se” e são considerados, portanto, menos arriscados. Já o 

segundo tipo é referente à empreendimentos que ainda não estão finalizados e são 

considerados mais arriscados. 

O fluxo de emissão do CRI no caso de um financiamento imobiliário realizado 

por uma instituição financeira pode ser visualizado no esquema representado na figura 

19. Em primeiro lugar, o banco concede um financiamento para a aquisição do imóvel a 

alguns clientes. Em seguida, para não ter que esperar o tempo de financiamento para 

receber essa quantia, o banco vende os recebíveis dos contratos de financiamentos 

para uma securitizadora. A securitizadora, então, emite os CRIs e vai ao mercado e 

vende aos investidores. Conforme os compradores dos imóveis vão pagando suas 

parcelas, a securitizadora irá remunerar o investidor com o juros e amortizará o 

principal do CRI.  
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Figura 19: Fluxo de Emissão de um CRI Lastreado em Recebíveis de 

Financiamentos Imobiliários 

Fonte: BM&F Bovespa, 2017  

 

Um exemplo prático do funcionamento do CRI é o seguinte: uma construtora 

necessita fazer um prédio habitacional e para isso deverá receber dos clientes cerca de 

R$15 milhões, que serão pagos pelos clientes em parcelas durante 60 meses. Para 

receber todo o valor de uma única vez, a construtora recorre a um securitizadora para 

“empacotá-los” em um CRI. Dessa forma, a securitizadora faz uma captação no 

mercado para conseguir os recursos e após a emissão do título ela passa a distribuir o 

rendimento para os investidores. (INFOMONEY, 2015) 

Os clientes que compraram os apartamentos, portanto, fizeram um 

financiamento com a construtora. O maior risco para os investidores está relacionado à 

capacidade de pagamento desses clientes que fizeram o financiamento. Dessa forma, 

quanto maior as chances de calote do grupo de compradores, mais arriscado é o título 

e maior será o prêmio pago aos investidores. Por outro lado, todos os créditos 

imobiliários possuem garantia de alienação fiduciária dos imóveis referente aos créditos 

imobiliários que fazem lastro à emissão, minimizando o risco do originador. 

(BRAZILIAN SECURITIES, 2011) 

 Esses certificados, portanto, são bastante atrativos aos investidores, pois além 

de trazerem altas remunerações, são isentos de IR para pessoas físicas. Por outro 

lado, diferente da LCI e da LCA, o CRI não conta com a garantia do Fundo Garantidor 
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de Crédito (FGC). Embora o risco de crédito seja relevante nesse título, a diversificação 

de imóveis e compradores faz com o que esse risco seja pulverizado. 

Além do risco de crédito, outro ponto importante sobre o CRI é o risco de 

liquidez. Na maior parte das vezes, o prazo de vencimento desses títulos são longos e 

o investidor que queira se desfazer antes do vencimento pode não achar um 

comprador. Não há um mercado secundário muito desenvolvido, e caso não haja 

alguém que compre o título, o investidor será obrigado a carregá-lo até o vencimento. 

Desta forma, o CRI é um título para um investidor mais qualificado, que sabe 

dos riscos e benefícios de comprá-lo. Segundo Alexandre Fernandes, diretor de crédito 

da Rio Bravo Investimentos, “o CRI é um título estruturado e bastante customizado. 

Existem títulos com perfis de risco que variam de A a Z. Não é um título trivial e talvez 

esteja na fronteira do que tem de mais complexo em crédito hoje no mercado”. 

 

4.10 CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (CRA) 

 

 O Certificado de Recebíveis do Agronegócio é um instrumento de captação de 

recursos destinados a financiar transações do mercado do agronegócio e é emitido 

com lastro em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, ou suas 

cooperativas e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos relacionados à 

produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. 

(BM&F, 2017) 

 Da mesma forma que acontece com os CRIs, os CRAs também remuneram o 

investidor de acordo com a taxa preestabelecida no momento de emissão do contrato, 

além de devolver o principal. Esse título não possui investimento mínimo, porém a 

maior parte dos CRAs possui valor unitário de R$300.000,00. 

 Assim como os CRIs, os CRAs também são títulos complexos e pouco 

conhecidos no mercado. De acordo com os dados da Cetip (2017), o estoque de CRAs 

no final de 2016 era de apenas R$17,5 bilhões. 

 Esses títulos só podem ser emitidos pelas securitizadoras, instituições não 

financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações e que tem por finalidade a 
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aquisição e securitização dos créditos e a emissão e colocação, no mercado financeiro, 

dos CRAs. 

 Cada emissor é livre para escolher o indexador e a forma de remuneração que 

julgar mais adequado ao projeto. OS CRAs podem ter uma taxa de juros prefixada, 

variar com o percentual do CDI/TJLP/TR ou spread em relação ao CDI/TJLP/TR, ou 

variar de acordo com um dos índices de preço do mercado (IGP-M, IPCA) e uma 

eventual taxa prefixada adicional. Além disso, esses títulos são isentos de Imposto de 

Renda para Pessoa Física. 

 O fluxo de emissão do CRA no caso de um financiamento de equipamentos 

agrícolas realizado por uma instituição financeira pode ser visualizado no esquema da 

figura 20. O banco concede um financiamento ao produtor rural para a compra do 

equipamento agrícola. Para antecipar esse recebível do financiamento de forma a 

financiar para outros produtores, o banco vende esses recebíveis a uma securitizadora, 

que por sua vez emite o CRA e vende aos investidores. Conforme o produtor rural paga 

as parcelas do financiamento, a securitizadora remunera os investidores com o juros e 

a amortização do principal. 

 

 

  

Figura 20: Fluxo de Emissão de um CRA Lastreado em Recebíveis de 

Financiamentos de Equipamentos Agrícolas 

Fonte: BM&F Bovespa, 2017 

  

 Os riscos, portanto, estão associados às atividades ligadas ao agronegócio. Não 

há cobertura do FGC, portanto, as garantias existentes em uma emissão de CRA estão 
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vinculadas à propriedade rural, à safra, ou podem ser pulverizadas no caso de 

emissores diferentes servindo de lastro para um mesmo CRA. Além do risco de crédito, 

há também o risco de liquidez. Os títulos, em geral, possuem prazo de vencimento 

longo e o investidor que necessite se desfazer do título antes do vencimento pode não 

achar nenhum comprador. 

Portando, assim como o CRI, o CRA é um título com uma rentabilidade bastante 

atrativa no mercado de renda fixa, mas possui um maior risco de crédito, um risco de 

liquidez e um investimento inicial alto. Dessa forma, ele é permitido apenas para 

investidores qualificados que sabem dos riscos e benefícios que estão correndo ao 

escolher esse título.  

 

4.11 QUADRO RESUMO DE PRODUTOS DE RENDA FIXA 

 

 Com o intuito de resumir todos os produtos abordados neste capítulo e juntá-los 

com as variáveis levantadas no capítulo dois deste trabalho, foi criado um quadro 

resumo que visa facilitar a compreensão dos leitores e auxiliá-los na tomada de 

decisão de investimento. Como dito anteriormente, o investidor precisa analisar 

diversas variáveis ao escolher o produto o qual ele queira investir seus recursos. As 

variáveis que foram eleitas como sendo as principais são: rentabilidade, risco, liquidez 

e investimento inicial mínimo. Vale ressaltar que a rentabilidade pode variar de acordo 

com o patamar da taxa de juros, entretanto, a tabela está realizando uma comparação 

relativa entre os investimentos, e não absoluta. 

 Foi atribuída uma nota (escala de 1 a 5) para cada uma das variáveis e para 

cada um dos produtos discutidos neste trabalho. Os números baixos são referentes às 

escolhas menos assertivas em cada variável enquanto que os números altos 

representam as escolhas mais assertivas de cada variável. Com isso as melhores 

notas, determinadas pelos autores deste trabalho, seria o de rentabilidade alta, risco 

baixo, alta liquidez e investimento inicial mínimo baixo. 
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- Rentabilidade:   1 → rentabilidade baixa  

5 → rentabilidade alta 

 
- Risco:     1 → risco alto  

5 → risco baixo 

 
- Liquidez:    1 → baixa liquidez 

5 → alta liquidez  

 

- Investimento Inicial Mínimo: 1 → investimento inicial mínimo alto  

   5 → investimento inicial mínimo baixo 

 

 Com essa escala e com as informações levantadas ao longo deste trabalho foi 

possível elaborar na tabela 4. 

 

  

Tabela 4: Tabela Resumo de Produtos de Renda Fixa 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Com a tabela 4, o leitor poderá utilizá-lo como auxílio para entender os produtos 

de renda fixa e escolher qual é o mais indicado dado o seu perfil. Para isso, o leitor 

deve atribuir um peso para cada variável e, após isso, realizar uma média ponderada 

entre os valores atribuídos por ele e os valores atribuídos na tabela 5. Com isso, será 

possível determinar qual o produto mais indicado para o que ele sente ser o mais 

adequado. É claro que além desses fatores, outras variáveis como as projeções dos 

indexadores do mercado também vão influenciar na escolha do título, como no caso de 

um cenário de queda de juros, os títulos prefixados se tornarem mais atrativos do que 

os pós-fixados, afetando a rentabilidade. Contudo, o objetivo da ferramenta é ter uma 

visão geral dos principais títulos e classificá-los de acordo com as variáveis escolhidas. 

Por exemplo, caso o investidor seja extremamente preocupado com 

rentabilidade e risco, ou seja, ele procura um investimento com uma boa remuneração 

e um risco baixo, sem se preocupar com a liquidez e com o investimento mínimo 

necessário para adquirir esse ativo. Para tal investidor, poderá atribuir os pesos 

demonstrados na tabela 5. 

 

 

Tabela 5: Peso para cada variável investidor A 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já a figura 21 demonstra o cálculo que o leitor deverá realizar para descobrir 

qual seria o investimento mais indicado.  A conta a ser realizada é uma média 

ponderada entre os pesos escolhidos pelo investidor e as notas definidas pelos 

autores. 
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Figura 21: Fórmula para a determinação do melhor investimento 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Dessa forma, a tabela 6 mostra o produtório de cada instrumento para um 

cenário de um investidor que está preocupado com a rentabilidade do seu título e não 

queira tomar risco algum, e ao mesmo tempo possui uma quantia relevante para fazer 

o investimento e não necessita resgatar esse dinheiro no curto prazo. 

 

 

 

Tabela 6: Simulação da Escolha de Investimento 

Fonte: Elaboração própria 
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Analisando a simulação de acordo com os pesos atribuídos por um investidor 

fictício, o investimento mais adequado para ele seria investir em uma LFT, que é 

considerado um título livre de risco e, ao mesmo tempo, traz uma rentabilidade superior 

a outros investimentos semelhantes. 
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5 O PERFIL DO INVESTIDOR BRASILEIRO 

 

5.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Sem a compreensão de conceitos básicos de finanças, as pessoas não estão 

bem equipadas para tomar decisões em relação à gestão financeira. As pessoas 

que são financeiramente alfabetizadas têm a capacidade de tomar decisões 

financeiras embasadas sobre poupança, investimento, empréstimo e mais. 

(KLAPPER et al, 2014) 

 

 A ignorância financeira gera grandes prejuízos ao investidor. Pessoas que não 

são capazes de entender juros compostos ou conhecimentos básicos de finanças 

acabam gastando mais em taxas de transação e conseguindo taxas de juros mais 

elevadas em empréstimos (LUSARDI & TUFANO, 2015). Segundo Lusardi e Mitchell 

(2011), modelos de escolha econômica intertemporais mostram que as pessoas 

formulam suposições sobre seus recursos financeiros e tomam decisões de consumo 

sobre recursos futuros, ao invés de simplesmente se basearem nos recursos correntes. 

Isso significa que certo grau de conhecimento financeiro e perspectiva prospectiva são 

necessários para suavizar o consumo ao longo de sua vida útil (LUSARDI & 

MITCHELL, 2011). 

Em um dos mais completos estudos feitos em relação à educação financeira 

global , a Standard & Poor’s apresentou resultados interessantes e reveladores no que 

chamou de “S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey” (2014).  

A pesquisa foi realizada em 2014 com mais de 150 mil adultos ao redor do 

mundo através de um questionário medindo quatro conceitos básicos de finanças: 

aritmética, diversificação de risco, inflação e juros compostos. Para medir cada um 

desses conceitos, foram introduzidas cinco perguntas universais que independem da 

localidade, do contexto socioeconômico e de particularidade de cada país. Foram 

considerados “educados financeiramente” os entrevistados que conseguiram responder 

ao menos 3 das 5 perguntas corretamente, desde que isso representasse um domínio 

de 3 dos 4 conceitos financeiros estudados. As perguntas foram traduzidas e podem 

ser visualizadas no “Anexo A” deste trabalho. 
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A pesquisa revelou que apenas 33% dos adultos são educados financeiramente 

no mundo. Segundo a pesquisa, isso significa que cerca de 3,5 bilhões de adultos, a 

maioria em países em desenvolvimento não possui entendimento em conceitos 

financeiros básicos. A figura 22 mostra a discrepância entre as diversas regiões do 

globo: 

 

 

 

Figura 22: Variação Global da Educação Financeira 

(% de adultos que são educados financeiramente) 

Fonte: S&P Global FinLit Survey (2014) 

 

Segundo a pesquisa, o país com o maior percentual de educação financeira é a 

Noruega (71%), seguida pela Dinamarca (71%), Suécia (71%), Israel (68%) e Canadá 

(68%). Os Estados Unidos da América aparecem na 14ª posição (57%), enquanto o 

Brasil configura apenas na 74ª colocação (35%). 

Embora haja uma correlação entre o avanço da economia e o nível da educação 

financeira, a pesquisa trouxe alguns cenários curiosos. Até nos países com o maior 

avanço econômico - Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA, o 

nível de educação financeira variou de 37% (Itália) a 68% (Canadá). Quando 

comparados aos outros países do grupo econômico entre Brasil, Rússia, Índia, China e 
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África do Sul (BRICS), o Brasil fica na frente da Índia e da China, mas fica atrás da 

Rússia e a África do Sul, conforme o gráfico 15. 

 

 

 

Gráfico 15: Grande variação na Educação Financeira pelo Mundo 

(% de adultos que são educados financeiramente) 

Fonte: S&P Global FinLit Survey (2014) 

 

 Já em relação à renda, a pesquisa também trouxe resultados interessantes em 

relação à alfabetização financeira. Quando olhamos para os 50% países mais ricos 

(através do PIB per capita), as taxas de educação financeira tendem a ser mais 

elevadas. Nessas economias, cerca de 38% da variação das taxas de alfabetização 

financeira podem ser explicadas pelas diferenças de renda entre os países. No entanto, 

quando olhamos para os 50% mais pobres (PIB per capita menor que U$12.000), não 

há evidência de que a renda esteja associada à alfabetização financeira. 
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Gráfico 16: Alto Desenvolvimento Econômico associado à Alta Alfabetização 

Financeira 

Fonte: S&P Global FinLit Survey e Global Findex database (2014) 

 

 Por fim, o questionário trouxe uma visão sobre a alfabetização financeira por 

gênero, em que em todos os países existe uma diferença entre os números 

apresentados pelos homens e pelas mulheres, independente da idade, país, educação 

e renda. No resultado global, 35% dos homens são educados financeiramente 

enquanto entre as mulheres o percentual cai para 30%. No Brasil, essa discrepância é 

ainda maior, com 41% dos homens alfabetizados financeiramente e apenas 29% das 

mulheres. Além disso, a pesquisa mostrou que as mulheres se sentem muito mais 

confortáveis para responder “Não sei” do que os homens, independente da região. 
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Gráfico 17: Mulheres e Homens - Educação Financeira 

(% de adultos que são educados financeiramente - cinza ou % de adultos que 

responderam “Não sei” - branco) 

Fonte: S&P Global FinLit Survey (2014) 

  

5.2 A ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM INVESTIMENTOS DOS BRASILEIROS 

 

 Como foi mostrado anteriormente, o Brasil possui um nível inferior de Educação 

Financeira quando comparado com os países mais desenvolvidos. Jappeli e Padula 

(2013) afirmam que o investimento em alfabetização financeira aumenta o retorno 

líquido dos investimentos de certo indivíduo, mas requer dinheiro, tempo e esforço. 

 A alocação de recursos no Brasil, portanto, deveria refletir o baixo grau de 

educação financeira da população, que devido ao fraco nível de conhecimento acaba 

por investir em ativos menos interessantes. 

 O Boletim Consolidado de Private e Varejo divulgado anualmente pela Anbima 

traz algumas informações interessantes sobre o mercado de renda fixa e o perfil de 

investimento do brasileiro. Em seu relatório referente ao ano de 2015, é curioso 

observar como os 71,7 milhões de brasileiros investem seus R$2,042 trilhões. (Anbima, 

2016) 
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 Do total de investimento em 2015, os títulos de renda fixa foram o investimento 

número 1 do brasileiro, com cerca de 34% do total investido. A poupança, por sua vez, 

ficou com 29,5%, enquanto a renda variável com apenas 4,8%, conforme o gráfico 18.  

 

 

Gráfico 18: Alocação de recursos por tipo de investimento 

Fonte: Anbima - Elaboração Própria 

 

 O investimento na poupança é cada vez mais discutido e vetado pelos analistas 

financeiros. Segundo o analista Max Scatimburgo (INFOMONEY, 2016), não faz 

sentido nenhum investir na poupança, uma simples análise de risco e retorno prova 

isso. A distribuição dos recursos divulgada pela Anbima de acordo com o tipo de 

investimento mostra de certa forma um nível não tão baixo de educação financeira da 

população, uma vez que o investimento na poupança ficou apenas em terceiro lugar. 

Contudo, quando a mesma análise é feita de acordo com o público, os resultado 

são bem diferentes. Os investidores foram separados em três categorias com base em 

quanto cada um investe: “Private” são aqueles que possuem milhões investidos, 

“Varejo Alta Renda” possuem centenas de milhares em investimentos e por fim o 

“Varejo Tradicional” possui milhares ou dezenas de milhares. 

Pode-se observar no gráfico 19 que os investidores “Private”, representantes de 

31,9% de todos os investimentos, alocam apenas 0,2% do seu capital na poupança. 
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Por outro lado, os investidores do “Varejo Tradicional” que representam a maior parcela 

de investimentos (40,2%) alocam 64,7% do seu capital na Poupança. 

 

 

Gráfico 19: Alocação de recursos por tipo de investimento e público 

Fonte: Boletim Anbima, 2016  

 

 Os resultados mostram que quanto menor a renda investida do investidor, maior 

é a escolha da poupança como ferramenta de investimento. Já os investidores que 

possuem uma quantia maior para investir estão mais conectados com os títulos do 

mercado financeiro e suas rentabilidades. É claro que parte dessa alocação se reflete o 

perfil de risco dos diferentes públicos, contudo a poupança continua sendo a primeira 

opção do Varejo Tradicional mesmo com opções com o mesmo risco e rentabilidades 

superiores. 

Contudo, a série histórica dos investimentos por público mostra uma mudança 

de postura do investidor brasileiro nos últimos anos. Para o “Private”, tivemos um 

aumento absoluto nos investimentos em Fundos de Investimentos e Títulos e Valores 

Mobiliários de Renda Fixa, com a Poupança relativamente zerada e a Renda Variável 

permanecendo praticamente igual e aos patamares de 2011. 
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Gráfico 20: Evolução dos investimentos do Private 

Fonte: Boletim Anbima, 2016  

 

 Já o Varejo de Alta Renda também apresentou um aumento significativo dos 

Fundos e Títulos de Renda Fixa, com os investimentos na Poupança e Renda Variável 

praticamente iguais em valores absolutos, representando portanto uma redução 

percentual de investimentos na Poupança e na Renda Variável em relação aos outros 

investimentos. 

 

 

Gráfico 21: Evolução dos investimentos do Varejo Alta Renda 

Fonte: Boletim Anbima, 2016  
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Por fim, têm a evolução dos investimentos do Varejo Tradicional. Embora os 

investimentos na Poupança tenham crescido quase R$200 bilhões no intervalo entre 

dezembro de 2011 e dezembro de 2015 (cerca de 60% de crescimento), é possível 

observar um crescimento percentual dos investimentos em Títulos de Renda Fixa que 

praticamente dobraram nesse intervalo de tempo. Isso mostra que o investidor do 

Varejo Tradicional está ficando mais informado sobre a diversidade de títulos possíveis 

para investir o seu capital como os CDBs, LCI, LCA e Títulos do Governo, embora a 

Poupança continue sendo a primeira opção. 

 

Gráfico 22: Evolução dos investimentos do Varejo Tradicional 

Fonte: Boletim Anbima, 2016  

 

 Na visão consolidada, existe um cenário bem diferente. Os Títulos de Renda 

Fixa que estavam na terceira posição em relação ao volume de investimentos no final 

de 2011 subiram para a primeira posição em volume absoluto no final de 2015. A 

poupança, por sua vez, caiu da segunda posição para a terceira, sendo superada pelos 

investimentos em Fundos. 
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Gráfico 23: Evolução do total de investimentos 

Fonte: Boletim Anbima, 2016  

 

 Por fim, o relatório da Anbima mostra uma tendência que vem se intensificando 

nos últimos anos que é o aumento dos investimentos em ativos isentos de imposto de 

renda, com lastros imobiliário e agrícola, em especial, as letras de crédito imobiliário 

(LCI) e agrícola (LCA). Para os três segmentos de investidores considerados, o 

direcionamento de recursos para esses ativos foi crescente, e passando de R$319,1 

bilhões em 2014 para R$384,9 bilhões em 2015. 

 

Gráfico 24: Investimentos em ativos com lastro Imobiliário e Agrícola 

Fonte: Boletim Anbima, 2016  
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6 ESTUDO DE CASO: PESQUISA NA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFRJ 

 

Como foi mostrado no capítulo 5, o grau de educação financeira no Brasil é 

relativamente inferior a diversos países mais desenvolvidos. Contudo, as pesquisas 

deixam claro que o quesito renda e oportunidade de estudo são fatores que influenciam 

significativamente nessa avaliação. Como forma de avaliar esses pontos, uma 

pesquisa foi realizada com os alunos das Engenharias da Escola Politécnica da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das melhores universidades do país. A 

pesquisa está disponível no Apêndice A. 

O principal objetivo da pesquisa foi avaliar como os alunos que tiveram a melhor 

educação durante toda sua vida e conseguiram uma vaga em uma das mais 

concorridas universidades do país se sairiam, e quais são seus conhecimentos sobre o 

mercado financeiro como um todo. 

De um universo de 5.200 alunos, 285 respostas foram coletadas. A pesquisa, 

portanto, foi realizada com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 

5,7%. Além de informações sobre o gênero, idade, renda familiar, nível de 

conhecimento do mercado financeiro e tipos de investimentos já realizados pelas 

pessoas que realizaram a pesquisa, as cinco perguntas do “S&P RATINGS SERVICES 

GLOBAL FINANCIAL LITERACY SURVEY” também foram introduzidas (“Anexo A”). 

A pesquisa foi respondida em sua grande maioria pelo sexo masculino, como 

era de se esperar em um universo com a predominância masculina. Cerca de 75% dos 

entrevistados eram homens, enquanto apenas 25% era mulher. Como foi falado 

anteriormente, foram considerados “educados financeiramente” os entrevistados que 

conseguiram responder ao menos 3 das 5 perguntas corretamente, desde que isso 

representasse um domínio de 3 dos 4 conceitos financeiros estudados. 

 

6.1 RESULTADOS 

 

De forma geral, 80,4% dos alunos da Escola Politécnica são educados 

financeiramente. O número mostra um percentual bem superior quando comparado à 

média do brasileiro (35%) revelado na pesquisa da S&P. Esse resultado não supera 
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somente a média brasileira como também a média obtida pelo país que ocupa o 

primeiro lugar no ranking, a Noruega (71%). O resultado, portanto, demonstra que o 

nível de educação é um fator fundamental no nível de educação financeira do 

entrevistado.  

 Em relação à renda dos entrevistados, a pesquisa trouxe um resultado 

interessante, porém inconclusivo. Quanto maior a renda de determinado grupo, maior é 

a porcentagem de pessoas educadas financeiramente. O grupo com uma renda familiar 

menor que 1 salário mínimo obteve a pior nota (75%), enquanto o grupo com a maior 

renda (mais de 10 salários mínimos) obteve a maior nota (85). Embora os resultados 

mostram uma correlação entre renda e performance dos entrevistados, a amostra de 

pessoas com menos de 1 salário mínimo foi de apenas 4% em relação ao total da 

amostra, enquanto as pessoas com mais de 10 salários mínimos representam 39% de 

toda a amostra. De qualquer forma, o resultado é interessante e mostra uma tendência. 

O gráfico 25 mostra a performance dos grupos por faixa de renda familiar mensal. 

 

 

Gráfico 25: % de Educação Financeira por Faixa de Renda Familiar Mensal 

Fonte: Elaboração Própria 
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Em relação ao gênero dos entrevistados, o sexo masculino obteve um 

desempenho superior ao feminino. De todos os homens que responderam à pesquisa, 

cerca de 85% são considerados educados financeiramente, enquanto o percentual de 

mulheres cai para 66%. O desempenho, portanto, é semelhante à pesquisa realizada 

pela S&P (2014), em que os homens tiveram uma performance superior às mulheres 

em todos os países, inclusive no Brasil. 

 

6.1.1 Mercado Financeiro e Alocação de Renda 

 

 Embora os alunos tenham se saído muito bem na pesquisa sobre o nível de 

educação financeira, algumas outras perguntas do questionário revelam um perfil 

semelhante à grande parte da população. 

 Quando perguntados sobre o grau de conhecimento sobre o mercado financeiro, 

grande parte dos entrevistados confessou que tinha muito pouco conhecimento. Os 

entrevistados que consideram que não conhecem nada sobre o mercado financeiro 

representam 37% do total, enquanto os que acreditam que possuem um conhecimento 

razoável foi de 49%. Já o percentual que consideram que possuem um grau bom ou 

excelente foi de apenas 14%.  

 

 

Gráfico 26: Grau de conhecimento sobre o mercado financeiro 

Fonte: Elaboração Própria 
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 O resultado acima mostra que apesar do alto índice de educação financeira 

dessa população, poucas pessoas consideram que realmente entendem do mercado 

financeiro. De fato, o mercado financeiro aparenta ser muito mais complexo do que 

realmente é, e, por isso, acaba inibindo muitas pessoas que possuem interesse em 

investir mas não sabem como. 

 Por fim, uma última pergunta revelou onde os estudantes investem ou já 

investiram, e mais uma vez os resultados comprovam o que foi debatido ao longo do 

trabalho. Dos 285 entrevistados, 53 (19%) nunca fizeram um investimento antes. 

Porém, o resultado mais impressionante é o de pessoas que investem ou já investiram 

na Caderneta de Poupança, representando cerca de 71% de todos os entrevistados. 

Esses resultados vão em linha com as pesquisas citadas do SPC Brasil (2016) e com 

os dados do Relatório Anbima (2016). 

 

 

Gráfico 27: Grau de conhecimento sobre o mercado financeiro 

Fonte: Elaboração Própria 

  

Porém, os resultados também mostram um volume significativo de investimentos 

em títulos públicos, CDB ou LCI/LCA. Cerca de um terço dos alunos já investiram ou 

investem nesse título, o que mostra um conhecimento um pouco mais elevado do que a 

média da população brasileira, uma vez que esses títulos exigem um maior 

aprofundamento sobre o tema. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Um dos principais objetivos desse trabalho era fazer uma profunda análise do 

mercado de renda fixa, destacando os principais agentes do mercado, indexadores, 

títulos disponíveis e variáveis que influenciam na escolha do investimento. Após uma 

extensa pesquisa bibliográfica, em que as principais instituições do mercado foram 

consultadas para se ter um maior aprofundamento sobre o tema, pode-se afirmar que 

esse objetivo foi cumprido, uma vez que os principais temas foram cobertos. 

Os principais títulos negociados atualmente no mercado foram explicados e 

analisados quanto ao seu prazo de investimento, risco, investimento inicial mínimo e 

remuneração, variáveis de suma importância no momento do investidor escolher o 

produto no qual ele alocará seus recursos. Em seguida, foi criada uma ferramenta para 

o leitor para que ele consiga ter uma noção de qual título escolher de acordo com as 4 

variáveis citadas. Vale ressaltar que tal ferramenta pode não funcionar sempre já que 

outros fatores como as projeções dos indexadores de mercado afetam variáveis como 

a rentabilidade dos títulos. 

Em seguida, foi utilizada uma pesquisa realizada pela Standard & Poor’s (2014) 

que analisou a educação financeira no Brasil e no mundo. Através do estudo, foi 

possível analisar o baixo grau de conhecimento do brasileiro sobre os principais 

conceitos financeiros. Parte desse baixo desempenho tem um fator renda associado e 

outra parte pode ser explicada pelo nível de ensino do país.  

O baixo conhecimento sobre finanças e economia foi revelado ao analisar a 

alocação de capital do brasileiro considerado como “Varejo Tradicional”, que possui 

cerca de milhares ou dezenas de milhares investidos. Esses investidores alocam cerca 

de 65% do seu capital na Caderneta de Poupança, investimento não recomendado 

pelos principais analistas de mercado devido ao seu risco semelhante a outros títulos 

do mercado e remuneração inferior a eles. 

Através dessas estatísticas, foi possível validar a hipótese de que apesar do 

crescimento do mercado de renda fixa nos últimos anos, com novos títulos e uma maior 

facilidade na hora de investir, o brasileiro continua alocando grande parte do seu capital 
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na Caderneta de Poupança, devido principalmente à falta de informação e pela falsa 

impressão de ser o título mais seguro e prático do mercado. 

Por fim, uma pesquisa de campo foi realizada com os cursos de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que as perguntas da S&P (2014) foram 

introduzidas. Além disso, outras informações sobre investimentos e alocação de capital 

também fizeram parte do questionário. Vale ressaltar que em futuros estudos será 

realizada uma maior estratificação dos entrevistados, de forma a diferenciar os 

estudantes que estão no início daqueles que já estão no fim ou, até mesmo, já 

formados. 

Em relação à educação financeira dos respondentes, a desempenho foi muito 

superior à média brasileira e ao país número um do ranking, o que mostra um maior 

conhecimento sobre o conceito básico de finança desses alunos.  

Contudo, os resultados também mostraram que cerca de 86% dos alunos 

consideram seu grau de conhecimento sobre o mercado financeiro “Baixo” ou 

“Razoável”. Além disso, 71% desses alunos têm ou já tiveram investimentos na 

Caderneta de Poupança, o que mostra que apesar do conhecimento básico de 

finanças, ainda falta a esses alunos um maior aprofundamento sobre o mercado e 

todos os títulos. 
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Anexo A - Perguntas do S&P RATINGS SERVICES GLOBAL FINANCIAL 
LITERACY SURVEY (Klapper et al, 2014) 
 

As opções de respostas estão entre chaves, com a resposta em negrito. 

 

Diversificação de risco 

Suponha que você tenha certa quantia de dinheiro. É mais seguro colocar seu dinheiro 

em um único negócio ou investimento, ou colocar seu dinheiro em múltiplos negócios e 

investimentos? [Único negócio ou investimento; Múltiplos negócios e investimentos; 

Não sei; Me recuso a responder] 

 

Inflação 

Suponha que nos próximos 10 anos os preços das coisas que você compra dobrem. 

Se a sua renda também dobrar, você será capaz de comprar menos do que você 

compra hoje, o mesmo que você compra hoje ou mais do que você compra hoje?  

[Menos; O mesmo; Mais; Não sei; Me recuso a responder] 

 

Aritmética 

Suponha que você precise de 100 dólares americanos emprestados. Qual é a menor 

quantia a se pagar de volta: 105 dólares americanos ou 100 dólares americanos mais 

três por cento (3%)? 

[105 dólares americanos; 100 dólares americanos mais três por cento (3%); Não sei; 

Me recuso a responder] 

 

Juros compostos 

Suponha que você colocou dinheiro no banco por dois anos e o banco concorda em 

adicionar 15 por cento ao ano em sua conta. O banco irá adicionar mais dinheiro em 

sua conta no segundo ano do que adicionou no primeiro ou irá adicionar a mesma 

quantidade de dinheiro? 

[Mais; A mesma quantidade; Não sei; Me recuso a responder] 

 

Suponha que você tem 100 dólares americanos em uma conta poupança e o banco 

adiciona 10 por cento ao ano em sua conta. Quanto você terá em sua conta após 5 

anos se você não retirar nenhum dinheiro da conta? 

[Mais de 150 dólares; Exatamente 150 dólares; Menos de 150 dólares; Não sei; Me 

recuso a responder] 
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Apêndice A – Questionário realizado na Escola Politécnica da UFRJ 

 

Seção 1 

 

1 – Qual é o seu gênero? 

[Masculino; Feminino] 

 

2 – Qual a sua idade? (Pergunta aberta) 

 

3 – Você é aluno, professor ou funcionário da Poli? 

[Aluno; Professor; Funcionário] 

 

4 – Qual é a sua renda familiar mensal? 

[Menos que 1 salário mínimo (Abaixo de R$936,00); De 1 a 3 salários mínimos (Entre 

R$936,01 e R$2.808,00); De 3 a 6 salários mínimos (Entre R$2.808,01 e R$5.616,00); 

De 6 a 10 salários mínimos (Entre R$5.616,01 e R$9.360,00); Mais de 10 salários 

mínimos (Acima de R$9.360,01); Não informar] 

 

Seção 2 

 

1 – Como você avalia seu grau de conhecimento sobre o mercado financeiro? 

[Baixo (nada conheço sobre o mercado); Razoável; Bom; Excelente (tenho domínio 

total)] 

 

2 – Quais tipos de investimento você tem ou já teve? (Pode marcar mais de uma 

opção) 

[Nunca tive investimentos; Caderneta de Poupança; Títulos Públicos, CDB ou LCI/LCA; 

Fundos multimercado ou de renda fixa; Ações ou Fundos de Ações; Day trade, 

derivativos ou contratos na BMF] 

 

3 –  Suponha que você tenha certa quantia de dinheiro. É mais seguro colocar seu 

dinheiro em um único negócio ou investimento, ou colocar seu dinheiro em múltiplos 

negócios e investimentos? [Único negócio ou investimento; Múltiplos negócios e 

investimentos; Não sei; Me recuso a responder] 

 

4 – Suponha que nos próximos 10 anos os preços das coisas que você compra 

dobrem. Se a sua renda também dobrar, você será capaz de comprar menos do que 

você compra hoje, o mesmo que você compra hoje ou mais do que você compra hoje?  

[Menos; O mesmo; Mais; Não sei; Me recuso a responder] 
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5 – Suponha que você precise de 100 dólares americanos emprestados. Qual é a 

menor quantia a se pagar de volta: 105 dólares americanos ou 100 dólares americanos 

mais três por cento (3%)? 

[105 dólares americanos; 100 dólares americanos mais três por cento (3%); Não sei; 

Me recuso a responder] 

 

6 – Suponha que você colocou dinheiro no banco por dois anos e o banco concorda em 

adicionar 15 por cento ao ano em sua conta. O banco irá adicionar mais dinheiro em 

sua conta no segundo ano do que adicionou no primeiro ou irá adicionar a mesma 

quantidade de dinheiro? 

[Mais; A mesma quantidade; Não sei; Me recuso a responder] 

 

7 – Suponha que você tem 100 dólares americanos em uma conta poupança e o banco 

adiciona 10 por cento ao ano em sua conta. Quanto você terá em sua conta após 5 

anos se você não retirar nenhum dinheiro da conta? 

[Mais de 150 dólares; Exatamente 150 dólares; Menos de 150 dólares; Não sei; Me 

recuso a responder] 

 

 

 


