
VANTAGENS
-Acadernetadepoupançaéo
investimentomaistradicionalpor
contadasegurançaqueelegarantee
pelorendimentomínimoestabelecido
peloGoverno(0,5%aomêsou6,16%
aoano).Ouseja,orendimentonunca
seránegativo.
-Comoarentabilidadedapoupança
édefinidapeloBancoCentral, todos
osbancossãoobrigadosapraticar
amesmacorreção.
-Épossívelsacardinheiroda
poupançaaqualquermomento.
-Acadernetadepoupançaéaúnica
opçãoquenãosofreaincidênciado
ImpostodeRenda.Dependendodo
tipodeinvestimentoedoprazo,a
mordidadoleãovariade15%a
27,5%sobreoganhodecapital
(rendimentos).Transformandoem
números,seumadeterminada
aplicaçãorendeu10%noano, 1,5%
desserendimentoficarácomo
governo.
-Tambémnãoécobradataxa
deadministração.

DESVANTAGENS
-Emsetratandodeinvestimentos,
segurançaésinônimodebaixa
rentabilidade.Quantomaiororisco,
menossegurooinvestimentoe
(provavelmente)maisrentável.
-Vocênãoficaráricocomapoupança.
Apesarderendermensalmenteenão
sertaxadapornenhumimposto,
éprecisoentenderqueestaéuma
opçãocriadapelogovernonão
paraenriqueceraspessoas,maspara
ajudá-lasamanterovalordoseu
dinheiroao longodotempo-ouseja,
apoupar.

COMOÉCALCULADA
ARENTABILIDADE

-Aocontráriodosfundosderendafixa,
títulospúblicosefundosdeações,a
rentabilidadedapoupançanãoé
diária.Elaécalculadapeladatade
aniversáriodaaplicação.Sevocêfizer
umaportenasuacadernetade
poupançanodia2/12,esseaporte
sósofrerácorreçãonodia2/1.
Acorreçãoémensal,nasdatasdas
aplicações.Casovocêfaçaumanova
aplicaçãonumadatadiferentedodia
2,elaserácorrigidaseparadamente.
-Orendimentodapoupançaédado
pelaTaxaReferencial (TR)mais0,5%.
ExisteapossibilidadedaTRficar
negativa.Por isso,oConselho
MonetárioNacional (CMN)definiuque,
casoela fiquenegativa,seuvalordeve
serzero, impedindoqueorendimento
dapoupançafiquemenorque0,5%.

DICAS
Porcontadessacorreçãomensal,
existemalgumasdicas interessantes
paranãoperderpartedarentabilidade
porcontadeumresgatenuma
dataerrada.
1)Menorsaldodoperíodo
Arentabilidadeédefinidasempre
sobreomenorsaldodoperíodo.
Porexemplo,sevocê iniciouomês
comR$1.000,00esacouR$400,00
após15dias,arentabilidadeserá
calculadasobreR$600,00.
2)Sub-contas
Valeapenaconsiderar instituições
queofereçamsistemasquegerenciem

aplicaçõesesaques,deformaque
sejamcriadassub-contasdependendo
doaniversário,semanecessidade
deabrirnovascontas. Isso,emgeral,
garantequeossaquessejamfeitos
dassub-contascomaniversário
maisvantajoso.
3)Diasúteisenãoúteis
Nocasodedatasdeaniversárioem
diasnãoúteis,nãosaquenodiaútil
anterior, jáquevocêperderátoda

arentabilidadedoperíodo.Espereo
diaútilposterioraoaniversário
parasacarsemperder juros.

QUANDOAPOUPANÇA
NÃOVALEAPENA

-Para investimentosmaioresque
R$1.000,00pormêsedelongoprazo
éinteressantebuscar juntoaogerente
dobanco-ouatémesmopelopróprio
sitedoseubanco- investimentos
debaixorisco,masquetragamum
retornomaiordoqueainflação.

QUANDOAPOUPANÇA
VALEAPENA

-Apoupançaémelhorapenaspara
pequenosinvestidores,quedispõem
deaportesmensaispequenos.
Emoutrostiposdeinvestimento,
quantomenoromontanteaplicado
emenoroprazopararesgate,
maiorataxadeadministração.
POUPANÇAXTÍTULOSPÚBLICOS

EFUNDOSDEAÇÕES
-OTesouroDiretoéumexemplode
investimentoqueétãogarantido
quantoapoupançaeseus
rendimentossãoconsideravelmente
maiores.Noentanto,osbancosnão
divulgamistopoiselesnãoganham
nadacomestetipodeoperação.
-Lembre-sequepara investirem
títulospúblicosoufundodeações,é
necessáriotransferiromontantepara
acorretora.Oproblemaéqueovalor
deumDOCatualmenteestáemtorno
deR$8,00.Apesardenãorepresentar
muitopara investimentosmaiores,
paraqueminvesteporexemplo,
R$150,00,representamaisde5%.
Alémdisso,avendadotítulonãoé
garantidaantesdadatadevencimento.

POUPANÇAXFUNDOSDI
EDERENDAFIXA

-ParavaloresabaixodeR$1.000,00
osfundosDIederendafixacobram
taxasdeadministraçãoaltíssimas.
Paraquempretendeinvestirpor
umprazocurtoevalorespequenos,
certamenteorendimentonumfundo

seriamenorquenapoupança,
tambémporcontada incidênciado
ImpostodeRendaedataxade
transferênciaparaaconta-corrente
(quepodesersuperiora0,5%
dodinheiroasertransferido).

SIMULAÇÕES
Levando-seemconsideração
odepósitomensaldeR$100,00por
mês,vejaoquantodariaparajuntar
dedinheiroem4situações:
1)Poupança
Após3anos:R$3.968,93
Após5anos:R$7.085,08
Considerações:rentabilidade
aproximadade0,55%a.m.e
desconsiderandoa inflação.
2)Guardandoemcasa
Após3anos:R$3.600,00
Após5anos:R$6.000,00
Considerações:a inflação
foidesconsiderada.
3)Emumfundoderendafixa
Após3anos:R$3.904,05
Após5anos:R$6.887,24
Considerações:utilizadocomobase
ofundoderendafixamaissimplesdo
BancodoBrasil (BBRendaFixa50),
ondeépermitido investirapartir
deR$50,00.Rendemenosque
apoupançaporcontadaaltataxa
deadministraçãoetributaçãodo
ImpostodeRenda.Ainflaçãofoi
desconsiderada.
4)Aplicaçãoemtítulosdotesouro
Após3anos:R$4.166,54
Após5anos:R$7.706,24
Considerações:utilizadootítulo
públicoprefixadoLTN010113,cotado
nadata17/11/2010.É importante
ressaltarquepara investirnoTesouro
Diretoénecessáriotransferirseu
dinheiromensalmenteparauma
corretoraatravésdeDOC,quecusta
emtornodeR$8,00.Comisso,se
considerarmosqueapessoa investiria
R$92,00mensalmente,osmontantes
finaiscairiamparaR$3.833,22
eR$7.089,74respectivamente.
Emtodosessesexemplos,o Imposto
deRendajáfoidescontadoeainflação,
desconsiderada.

Fonte:RafaelSeabra, consultor
financeiroeeditor doblog

http://queroficarrico.com/blog/

ALCIONEHERZOG

O número de adep-
tos da tradicio-
nal caderneta de
poupança parou
de crescer. Le-

vantamento da Fecomér-
cio-RJ/Ipsos aponta que
atualmente 14% das famí-
lias brasileiras possuem
esse tipo de conta, mesmo
percentual verificado em
2009eem2008.

Afinal, depositar todo
mês o seu rico dinheirinho
nestetipodecontaéounão
éumaboaopção?

Segundo os especialis-
tas, a resposta é sim. A em-
preitada é recomendada
principalmente se o candi-
dato a poupador é alguém
que pretende guardar pou-
co por mês e por um perío-
donãomuitolongo.

É ideal para quem está
começando. Embora a
rentabilidade não seja tão
alta, é uma opção segura,
que permite o saque a
qualquer momento e que
não tem incidência de im-
postoderendaedetaxade
administração.

“É importante entender
que a poupança não é um
investimento, mas sim
uma solução para quem
querguardardinheirocom
um objetivo específico e a
médiooucurtoprazo.Essa
pessoa tem a certeza de
que seu dinheiro não será
desvalorizado pela infla-
ção e ainda vai render um
pouco”, explica o consul-
tor financeiro Rafael Sea-
bra, editor do blog Quero
FicarRico.

A pedido do Expresso
ele fez uma simulação
do quanto uma pessoa
pode obter de retorno
após 5 anos investindo

R$ 100,00 por mês. Sem
descontar a inflação do pe-
ríodo,seriapossível juntar
R$ 7.085,08 na poupança.
Se guardasse o dinheiro
em baixo do colchão,
R$ 1.085,00 seriam perdi-

dos, sem contar as perdas
inflacionárias.

Neste cenário, a poupan-
ça ganha até mesmo de al-
guns fundos de renda fixa.
Utilizado como base o fun-
do de renda fixa mais sim-

ples do Banco do Brasil
(BBRendaFixa50),ondeé
permitido investir a partir
de R$ 50,00, o valor acu-
mulado seria R$ 6.887,24
e o poupador perderia
R$ 197,76 em função da al-

ta taxa de administração e
da tributação do Imposto
deRenda.

Para o economista Jor-
ge Manuel Ferreira, a
poupança continua tendo
papel essencial para famí-

lias que a utilizam como
ferramenta de planeja-
mento financeiro. “É prá-
tico, sem burocracia, não
precisade intermediários
e a garantia de rentabili-
dademensal é certa”.

VejacomosedarbemPormais que
omercado crie
alternativas,
apoupança
seguenamoda
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