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1. RESUMO 

Tratar do tema investimentos não é mais escrever algum artigo para grandes 

investidores em ações, ou empresas que investem na bolsa. Com as oscilações na 

economia favoráveis e o interesse pessoal de enriquecer, muitas pessoas "comuns" 

passaram a estudar mais sobre finanças pessoais, ou pelo menos já refletiram sobre 

como aumentar sua renda através de seu próprio capital. Mas como podemos 

multiplicar esse dinheiro? Ao decorrer do trabalho serão comparados dois produtos 

financeiros a Caderneta de Poupança e outro que possui características semelhantes, 

ambos adequados a investidores de perfil conservador, que são aqueles que preferem 

não se arriscar quando o assunto é dinheiro. Os leitores terão acesso a informações 

que poderão mudar sua percepção sobre o que é investir, e pensar mais antes de 

adquirir um novo produto financeiro. A maioria das pessoas acredita que poupar 

dinheiro é o mesmo que investir. Fazendo analogia há uma dieta alimentar, seria o 

mesmo que se adequar a uma alimentação balanceada, porém sem exercícios físicos, 

teria resultado, porém muito baixo ás expectativas daquele indivíduo.  

 

Palavra chave: Investimentos, finanças pessoais, perfil conservador, produtos 

financeiros. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O presente artigo disporá de uma apresentação dois produtos financeiros, a 

tradicional Caderneta de Poupança e o Tesouro direto. Ambos são indicados aos 

investidores de perfil conservador. Antes do Plano Real (1994) no Brasil era 

interessante aos investidores aplicarem suas economias diariamente.  

O investimento mais requisitado era o Overnith, que possuía liquidez após um 

dia de aplicação, ou seja, os aplicadores resgatavam no próximo dia o seu dinheiro 

mais o rendimento do dia. Esta também era uma forma de proteger-se.Naquela época, 

os produtos financeiros não possuíam algum órgão que garantisse a segurança do 

dinheiro aplicado. 

O Brasil sempre teve uma economia muito volátil. Os produtos financeiros antes 

mesmo do Plano Real eram ótimas opções de escolha para os brasileiros como um 
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investimento, até porque naquela época o mercado financeiro passava por oscilações 

constantes na inflação que eram brutais se comparado a partir do ano em que vigorou o 

novo plano. Vendedores naquele período relatam que ao final do dia de trabalho, 

depositavam seu dinheiro na Caderneta de Poupança.  

Viviam sobre uma hiperinflação. Gustavo Cerbasi autor do livro Best Sellers 

Investimentos Inteligente entre outros, afirma em uma de suas entrevistas que os 

produtos financeiros são oportunidades concedidas pelo governo, pois no exterior não 

há os mesmos tipos de investimentos como no Brasil. 

Os brasileiros possuem uma escassez na educação em assuntos relacionados a 

finanças pessoais. Robertt Kiyosaky em seu livro Pai Rico Pai Pobre afirma que somos 

educados intuitivamente a trabalhar pelo dinheiro, porém precisamos aprender fazer o 

dinheiro trabalhar por nós, principalmente enxergar novas oportunidade no mercado 

financeiro.  

O interessante é diversificar sua carteira de investimentos. Aplicar em mais de 

um tipo de produto financeiro é uma forma de minimizar o risco da falta de crédito no 

mercado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

  "Despertar o gênio financeiro” de investidores com perfil conservador e auxilia-lo 

a compreender o Tesouro Direto, assim como a Caderneta de Poupança. O trabalho 

apresentará uma comparação entre os dois tipos de investimentos, a fim de aumentar a 

percepção dos leitores para suas futuras decisões de investimento de acordo com seu 

objetivo. Todo tipo de investimento interfere na economia brasileira, sendo assim o 

trabalho também procura alavancar o Sistema Financeiro de forma positiva, trazendo 

aos leitores competência financeira para fazer boas escolhas e certas. 
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3.2. Objetivo Específico 

 Compreender cada tipo de investimento apresentado 

 Observar as assemelhas entre ambos 

 Questionar um grupo de pessoas abordando a seguinte questão  "Qual o produto 

financeiro que você mais investe?"  

 Analisar as respostas dos questionários  

 Fazer o levantamento quantitativo das respostas 

 A partir do levantamento, propor soluções para as possíveis causas de déficit em 

Educação Financeira. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  O presente estudo foi realizado com base em analise de conteúdo estruturado 

em pesquisa bibliográfica e levantamento de dados, para evidenciar como a Caderneta 

de Poupança influência investidores conservadores no momento em que vão aplicar 

suas reservas financeiras. Para ressaltar estes resultados foram realizadas pesquisas 

quantitativa sendo estas perguntas fechadas, onde os resultados serão apresentados 

no decorrer das próximas páginas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1.  A Caderneta de Poupança 

 

Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pelo 

portal de Educação Financeira - Meu Bolso Feliz analisou como os brasileiros lidam 

com seus investimentos e reservas financeiras. O estudo revela que a poupança é o 

investimento mais comum, citado por 75% dos consumidores – entre os pertencentes 

às classes A e B, o índice é ainda mais expressivo (82%). Porém, especialistas alertam 

que a alta porcentagem se deve mais à necessidade de segurança e ao 

desconhecimento de outras formas de investimento do que aos benefícios financeiros 

da poupança. (SPC BRASIL, mar.2015) 



4 

 

Dom Pedro II através do Decreto nº 2.723, de 12 de janeiro de 1861 disse: "A 

Caixa Econômica estabelecida na cidade do Rio de Janeiro (...) tem por fim receber, a 

juro de 6%, as pequenas economias das classes menos abastadas e de assegurar, sob 

garantia do Governo Imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte, 

quando este o reclamar (...)".  

A poupança, assim, nasceu voltada para as classes populares - e esse caráter 

foi reforçado a partir de 1871, com a Lei do Ventre Livre, que previa a possibilidade de 

liberação dos escravos mediante pagamento (...) Eles pagavam dinheiro para pagar a 

libertação de seus filhos (...) A partir de então, abrir uma caderneta de poupança para 

garantir o futuro dos filhos tornou-se um hábito comum entre os brasileiros.  

(BARCELLOS, 2010, p.36) 

 

5.2. A Caderneta de Poupança e suas Taxas (2015)  

 

  O rendimento é obtido sempre na "data de aniversário", por isso é importante que 

o poupador não retire o dinheiro antes desta data, caso retirar perdera o possível 

rendimento que é uma taxa de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial calculada 

diariamente a partir da Taxa Básica Financeira.  É isenta de Imposto de Renda e 

Imposto sobre Operações Financeiras para Pessoas Físicas. 

  Há opções tão seguras quanto à poupança,como por exemplo, o Tesouro Direto, 

que será abordado a seguir. 

 

5.3. Os Títulos Públicos  

 

  O Tesouro Direto foi criado em 2002, resultado de uma parceria do Tesouro 

Nacional com a BM&FBOVESPA. É uma opção de investimento rentável e segura. 

Permite que pessoas "físicas comprem, pela internet, Títulos da dívida pública brasileira 

e gerenciem sua própria carteira de investimentos. A quantidade mínima de compra é a 

fração de 0,01 título, ou seja, 1% do valor de um título, desde que respeitado o valor 

mínimo de R$ 30,00. O investidor pode comprar 0,01 título; 0,02 título; 0,03 título e 

assim por diante." (TESOURO NACIONAL, 2015) 
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  Eles são emitidos pelo governo federal para financiar setores da saúde, 

educação, etc. É como se emprestássemos dinheiro ao governo para que ele possa 

pagar suas despesas. Esses títulos são considerados os ativos de renda fixa mais 

seguros do Brasil. Isso porque o dinheiro aplicado em títulos públicos é garantido pelo 

próprio Tesouro Nacional. No dia 10/03/2015 foram apresentados pela Secretaria do 

Tesouro Nacional as novas mudanças no Tesouro Direto. Segundo o próprio Tesouro 

“Dentre as mudanças estão a recompra diária e a reformulação do site, que passou a 

ter a figura de um orientador financeiro. [...] Outra mudança foi a simplificação dos 

nomes dos títulos negociados. Eles se tornaram auto-explicativos e já trazem 

informações sobre rentabilidade, fluxo de remuneração e vencimento dos 

papéis”(TESOURO NACIONAL, CARTILHA,2015) 

  Os Títulos Públicos são divididos em duas modalidades, os pré-fixado indexados 

a taxa Selic e os pós-fixado indexado ao Índice Nacional de Preço do Consumidor 

Amplo. 

 

5.3.1 Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (Taxa IPCA) 

 

  O IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços 

comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo 

rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de 

rendimentos. (PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS, 2015). 

 

5.3.2 Taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) 

 

  A taxa Selic (a sigla vem de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é a 

taxa de juros para empréstimos entre bancos que duram apenas um dia (operações 

chamadas de “overnight”) e que têm como garantia títulos públicos. Na teoria, a Selic é 

a taxa que serve de base para que outros bancos – públicos e privados – calculem seus 

juros. Portanto, quando o governo baixa a Selic, em tese, as taxas praticadas pelos 

bancos e outras instituições financeiras também devem cair. (EXAME, 2012) 
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5.4 Tributação 

 

  Os impostos cobrados sobre as operações realizadas no Tesouro Direto são os 

mesmos que incidem sobre as operações de renda fixa, como fundos de investimento e 

CDBs: o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), para resgates da aplicação em 

menos de 30 dias, e o Imposto de Renda (IR), com alíquota regressiva a depender do 

prazo do investimento, da seguinte maneira: 

I. 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; 

II. 20% para aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 

III. 17,5% para aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 

IV. 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias. 

  Os dias para efeito de incidência de imposto de renda são contados a partir da 

data da compra. Portanto, com relação aos cupons de juros, serão aplicadas as 

alíquotas do Imposto de Renda previstas, com o prazo contado a partir da data de início 

da aplicação. (TESOURO NACIONAL, 2015) 

 

5.5 Pré-Fixados 

 

  A rentabilidade desse título é indexada à taxa de juros básica da economia, a 

Selic. É indicado para perfil mais conservador por ser título de baixa volatilidade. Tem 

fluxo de pagamento simples. (ODIA, 2015). 

  Você já sabe antecipadamente qual taxa irá receber pelo prazo que deixar seu 

dinheiro “aplicado” (o termo correto deveria ser “emprestado”).Se a tendência dos juros 

da economia é de queda, você fará melhor negócio optando por taxas prefixadas, que 

garantirão rentabilidades próximas às atuais por mais tempo. (CERBASI, 2013, 

p.126,127). 

 

5.5.1 Tesouro Prefixado (Letras do Tesouro Nacional) 

 

  O Tesouro Prefixado (LTN) possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o 

investidor faz a aplicação e recebe o valor de face (valor investido somado à 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-entenda-cada-titulo-no-detalhe#this
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rentabilidade) na data de vencimento do título (TESOURO NACIONAL, CARTILHA,). 

Uma curiosidade interessante do Tesouro Prefixado (LTN) é que o preço do título no 

momento da venda (data de vencimento do título) é sempre igual a R$ 1.000,00. (Clube 

dos Poupadores). Um exemplo bem simples:Utilizaremos o título Tesouro Prefixado 

2018 (LTN) mostrado na tabela anterior. João Comprou esse título no dia 01/01/2015no 

valor de R$ 729,76, caso João recolha seu investimento no dia do vencimento 

(01/01/2018) receberá R$1000,00. Portanto ele recebeu 27,32 % de lucro ou R$270,24. 

 

5.5.2 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (Nota do Tesouro Nacional – 

Série F) 

 

  Assim como o Tesouro Prefixado (LTN) o Tesouro Prefixado com Juros 

Semestrais (NTN-F) já tem a previsão de qual será seu retorno após a compra do título, 

porém este tem pagamento de juros semestrais. Segundo o site oficial do Tesouro "É 

mais indicado para quem deseja utilizar seus rendimentos para complementar sua 

renda a partir do momento da aplicação, pois esse título faz pagamento de juros a cada 

seis meses. Isso significa que o rendimento é recebido pelo investidor ao longo do 

período da aplicação”. 

 

5.6 Pós-fixado 

 

  Os títulos pós-fixados variam de acordo com alguns índices. O Índice de Preço 

ao Consumidor Amplo (IPCA) e a taxa básica de juros do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia.  

 

5.6.1 Tesouro Selic (Letras Financeiras do Tesouro) 

 

  Nele, o ganho é pós-fixado e vinculado à Taxa Selic. Quem investir R$ 5 mil 

nesse título durante um ano, por exemplo, consegue resgate de R$ 5.488,24 líquidos, já 

com o desconto de Imposto de Renda, de acordo com a financeira Easynvest. O 

http://www.redebomdia.com.br/noticia/detalhe/80908/fuja-da-poupana-e-faa-o-dinheiro-render-at-72#92425639
http://www.redebomdia.com.br/noticia/detalhe/80908/fuja-da-poupana-e-faa-o-dinheiro-render-at-72
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mesmo valor aplicado na poupança chegaria a R$ 5.367,47. O rendimento do Tesouro 

Selic é 32% maior. (DIARIO DE S.PAULO, 2015). 

 

5.6.2 Tesouro Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (Notas do 

Tesouro Nacional – Série B) 

 

  Título cuja rentabilidade acompanha a variação do IPCA, acrescida de juros 

previamente definidos no momento da compra (por exemplo, IPCA + 6%, ou 6% ao ano 

acima da variação apurada para o IPCA). Sua principal característica é o pagamento 

semestral dos juros, ficando para a data de vencimento apenas a devolução do valor 

investido e os juros do último semestre de investimento.. Pelo mecanismo de 

pagamento dos juros, é um título interessante para quem quer viver de rendimentos 

semestrais e manter seu patrimônio protegido de riscos. [...] os primeiros pagamentos 

semestrais sofrerão maior tributação sobre a renda, conforme a tabela regressiva de 

Imposto de Renda sobre a renda fixa. (CERBASI, 2013, p.132) 

 

56.6.3 Tesouro Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo + Juros 

Semestrais (Notas do Tesouro Nacional – Série B Principal) 

 

  Nota do Tesouro Nacional – Série B Principal (NTN-B Principal): título idêntico à 

NTN-B, porém sem o pagamento semestral de juros. Toda a rentabilidade é acumulada 

até a data de vencimento ou de resgate antecipado e paga juntamente com a 

devolução do valor investido. É importante destacar que, devido ao acúmulo dos juros, 

o título proporciona o efeito de juros compostos ou juros sobre juros, favorecendo a 

disciplina de longo prazo. Por suas características, é um investimento bastante 

conservador e interessante para formação de poupança de médio e longo prazo. 

(CERBASI, 2013, p.133) 
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6. RESULTADOS 

 

  Seja pela crise econômica ou seja pela baixa rentabilidade na comparação com 

outros investimentos de baixo risco, a caderneta de poupança registrou um recorde de 

saques nestes primeiros meses de 2015. Até o dia 8 de abril, a diferença entre 

aplicações e resgates (captação líquida) ficou em R$ -20,38 bilhões, pior resultado 

desde o início da série histórica. O recorde negativo anterior é de 2003, quando foi 

registrada captação líquida negativa de R$ 10,42 bilhões. O último ano em que a 

poupança teve captação líquida negativa foi 2005 com R$ -2,72 bilhões. 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Com a elaboração deste trabalho observa-se o quão é importante a educação 

financeira na vida de investidores conservadores.  Na qual  muitos não tem 

conhecimento sobre outros tipos de investimentos fato este sendo comprovado por tais 
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pesquisas e questionários elaborados a fim de concluir onde se  concentra este déficit e 

quais as causas do mesmo.  

  Em um trabalho desenvolvido minuciosamente, atentando-se a detalhes os quais 

fazem a diferença para concluir que investidores possui escassez no que diz respeito a 

investimento, muitos baseado em medo ou até falta de conhecimento podendo  

interferir no desenvolvimento da economia brasileira. 

  Com o decorrer do trabalho apontamos o Tesouro Direto como um investimento 

seguro, com rentabilidade maior e riscos semelhantes afim de desperta o leitor a buscar 

novos conhecimentos e analisar outros tipos de investimentos. O trabalho é de suma 

importância para auxiliar  iniciantes ao aplicar seus patrimônios financeiros. 
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