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1. RESUMO 

O Brasil vem passando por muitas mudanças políticas que, de certa forma, estão 

agravando ainda mais a crise financeira dos últimos tempos. Vê-se cada vez mais a 

necessidade das pessoas manterem um controle financeiro pessoal. Percebe-se que 

mesmo com o fácil acesso a essas informações, são poucas as pessoas que as 

buscam, acabando por optarem pelo modo mais fácil de obter rendimentos 

favoráveis. O presente estudo procura demonstrar, de forma simples, algumas 

maneiras para as pessoas físicas investirem suas economias com rendimentos que 

lhes podem ser mais favoráveis em época de crise econômica financeira. Este 

estudo foi realizado através de uma abordagem qualitativa, com a finalidade de 

descrever o tema pesquisado por meio de um levantamento bibliográfico, através de 

livros, revistas e materiais disponibilizados na internet que abordam o tema. Através 

das informações obtidas chegou-se à conclusão que mesmo com as informações 

facilitadas para investirem seu dinheiro as pessoas, em geral,optam por maneiras 

fáceis e que ofereçam um risco menor de investimento, porém menos lucrativa. 

Palavras-chave: Pessoas Físicas; Controle Financeiro; Poupança; Investimentos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Considera-se investimento toda aplicação que é realizada seja por empresa ou 

pessoa física que venha a trazer certa rentabilidade sobre o capital investido. No 

Sistema Financeiro Brasileiro são variadas as formas de investimento, sendo a mais 

comum a Caderneta de Poupança que foi criada para o recolhimento de depósitos 

das pessoas menos favorecidas visando assegurar uma garantia para a velhice dos 

contribuintes, desde que foi criada ela veio ao longo dos séculos passando por 

diversas modificações, principalmente devido a questões políticas, suposto que o 

Brasil já passou por diferentes formas de governo, que trouxeram a deterioração da 

poupança com os aumentos da taxa de inflação. Geralmente esses fatores de 

deterioração ocorrem pelo fato de cada vez mais as pessoas tomarem conhecimento 

a respeito da situação financeira do país através de informações obtidas de diversas 

formas, podendo ser tanto por parte do dia a dia por noticiários ou desenvolvimento 

pedagógico econômico que vem sendo implantado no Brasil. 

 

No Brasil a educação financeira está sendo um tema sugerido para compor 
a grade curricular da educação básica, tema que ganhou destaque desde a 
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crise econômica mundial em 2008. No Brasil educação financeira é 
considerada política de Estado, constando no Decreto nº 7.397, de 22 de 
Novembro de 2010, que institui a Estratégia Nacional de Educação 
Financeira.(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). 

 

Atualmente com a desvalorização da Caderneta de Poupança as pessoas estão em 

busca de investimentos que lhes tragam uma rentabilidade maior, considerando 

cuidadosamente o que melhor resulte em bons lucros. 

 

Considera-se bom investimento aquele em que o indivíduo escolhe, 
geralmente após uma análise cuidadosa das informações disponíveis, 
apropriando as suas preferências em termos de risco e taxa de retorno, que, 
por sua vez, decorrem das características peculiares do indivíduo quanto ao 
poder de consumo, patrimônio e fluxo de caixa. (SANVICENTE; FILHO, 
1988, p. 16). 

 

O mercado financeiro nacional traz junto a si formas variadas e boas de investimento 

que podem trazer rentabilidade futura considerável. Com o aumento intenso da 

inflação vê-se cada vez mais um interesse das pessoas físicas em transformar seu 

capital em lucro, já que o agravante da crise e a instabilidade política do Brasil 

favorecem certos investimentos e deixam outros menos atrativos como é o caso da 

caderneta de poupança. 

 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo geral identificar e analisar os melhores fundos de 

investimentos voltados às pessoas físicas em um cenário de crise econômica 

financeira. 

Os objetivos específicos são: apresentar a desmistificação da caderneta de 

poupança; elencar a definição de cada fundo de investimento no mercado brasileiro 

e suas principais características; definição da análise de um investidor; identificar os 

melhores fundos destinados às pessoas físicas. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa que descreve com profundidade o 

tema abordado, onde foi feita uma leitura seletiva. Segundo Andrade (2007, p. 08): 

‘’É a seleção das informações que interessam à elaboração do trabalho em 

perspectiva. ’’  



7 
 

 
 

O material usado foi resumido através de um minucioso levantamento bibliográfico, 

constituído secundários. Para isso, foram utilizados livros, revistas e artigos 

disponíveis na internet. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 História Monetária do Brasil 

A evolução financeira no Brasil pode ser descrita e dividida em fases distintas que 

demonstram com precisão o quão forte se deu tal processo de crescimento tanto 

monetário quanto político. 

 

Devido à estreita relação entre grau de maturidade da estrutura econômica 
do país e o desenvolvimento da intermediação financeira, as fases 
principais da evolução do sistema financeiro do Brasil coincidem com as da 
evolução da economia juntamente considerada. São caracterizadas quatro 
fases distintas: a primeira, mais longa, abrange o fim do período colonial, o 
império e os primeiros anos da república, demarcada pelo início da 
intermediação financeira; a segunda abrange o período das guerras e 
grande depressão; a terceira, iniciada em 1945, vai até as reformas 
institucionais de 1964 e 1965; e a quarta inicia-se com essas reformas, 
estendendo-se até os dias atuais. (LOPES; ROSSETTI, 1998, p. 417). 
 

 

A partir de conceitos assim definidos podemos perceber o quanto o Brasil veio 

progredindo ao longo dos séculos em relação a sua estrutura monetária, que 

atualmente é bem constituída e desenvolvida. 

Chiavenato (2014, p.33-53), descreve que o [...] o Mercado Financeiro Nacional é 

operado e regulado pelo Sistema Financeiro Nacional, que constitui um conjunto de 

instituições financeiras que são geridas pelo Conselho Monetário Nacional. O 

Sistema Financeiro Nacional se subdivide em vários subsistemas, no qual cada um 

deles possui determinadas instituições financeiras com funções determinantes e 

estritas, destacando-se entre elas as captadoras de cadernetas de poupança (Banco 

do Brasil, Caixas Econômicas, entre outras) e aquelas que criam e administram os 

fundos de investimentos [...]. 

Mesmo considerando que seja um sistema bem organizado, ele deixa a desejar 

quanto se trata de abordar a todos, pois se vê que as pessoas físicas são as menos 

atendidas no sistema e que teriam que ter uma atenção maior com o cenário instável 

da economia, pois elas são fonte de captação de capital principal nesse sistema, 

onde deveria haver uma melhor abordagem e atenção, visto que em meio a esse 
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turbilhão chamado crise financeira, cada vez mais elas estão em busca de novos 

horizontes de investimento. 

 

5.2 Desmistificação da Caderneta de Poupança 

Desde sua criação a poupança veio se deteriorando quando se trata de investimento 

popular, com o início das crises econômicas e a instabilidade política brasileira, seu 

percentual de rendimento veio despencando gradativamente. 

 

Desde a edição do pacote fiscal do Governo Federal no final de 1997, o 
então senador José Serra, vinha pedindo mudanças na forma de cálculo do 
redutor a ser aplicada na Taxa Básica Financeira. A TBF menos o redutor 
determinava a variação da TR [Taxa Referencial], que somada a 0,5% era a 
taxa a ser paga para os depósitos da poupança [...]. Como conseqüência, 
diminuiu-se a remuneração da poupança [...]. Os técnicos do Banco Central 
estão prevendo inicialmente um desestimulo as cadernetas de poupança, e 
ocorrendo assim um deslocamento desses recursos para o mercado 
consumidor ou outros investimentos mais atrativos. (REZENDE, 2008, 
p.125). 

 
 

Verificou-se desde acontecimentos como o citado acima, que a caderneta de 

poupança veio se desmistificando, mesmo se tratando de um investimento 

conhecido entre muitas gerações. Seu novo conceito de rentabilidade cada vez 

menor acabou fazendo com que o mercado financeiro brasileiro e o governo 

procurassem criar outras formas de captar os recursos de pessoas físicas. 

Ocorrendo então principalmente por parte do governo brasileiro uma preocupação 

quanto a essa drástica queda visto que muitas pessoas anualmente vinham fazendo 

grandes retiradas de suas cadernetas, principalmente devido ao fato de sua baixa 

remuneração. 

 

Por mais prática que pareça ser a poupança, atualmente seu rendimento 
esta na casa dos 8,07 % anualmente tomando como base uma 
remuneração dos últimos 12 meses do ano de 2015, considerada bem 
abaixo dos juros de 14,25% ao ano que acompanham os investimentos de 
renda fixa. (YAZBECK, 2016). 
 

 

Com esse baixo percentual de rendimento é considerável vermos as altas retiradas 

que as pessoas físicas fazem em relação as suas cadernetas de poupança, visando 

que o governo brasileiro não faz nada a respeito da inflação que só tende a piorar 

principalmente com esse período turbulento onde cada vez mais o Brasil se destaca 
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nos principais noticiários mundiais devido a sua instabilidade política, no qual se 

desencadeia praticamente um retrocesso econômico monetário, colocando em 

questionamento o que fazer em um cenário como esse ‘’Progredir ou Retroceder?’’O 

que nos leva a preocuparmos cada vez mais com o fim que podemos dar ao nosso 

capital, visto que o governo não se importa, de tal forma levando-nos a 

dúvidasquanto aqueles que elegemos a nos representar politicamente. 

 

5.3 Definições e Principais Características dos Fundos de Investimentos 

Designa-se Fundo de Investimento, a união de recursos sob a forma de propriedade 

em comum ou condomínio, visando à aplicação de ativos financeiros que venham a 

trazer certa lucratividade para os investidores que o formam. Geralmente ele é 

criado por um administrador, no qual na maioria das vezes é uma instituição do 

mercado financeiro, ela que define seus objetivos, políticas de investimento e as 

categorias de ativos financeiros que constituem o fundo, junto a esse fundo de 

investimento incidem diversos outros fatores, como a taxa de administração. 

 

É o pagamento realizado ao administrador de um fundo de investimento 
pelo serviço prestado de administração e gestão do fundo, podendo variar 
devido a uma série de fatores, sendo ela uma taxa fixa anual, provisionada 
diariamente, sendo paga pelos investidores em proporção ao valor investido 
e ao tempo de permanência. (SANDRONI, 2005, p.815). 

 

A taxa de administração de um fundo pode ser mais bem definida e esclarecida 

quanto a seus valores nos documentos que são de extrema relevância ao investidor 

no momento em que este se proponha investir seu capital, eles são denominados 

prospecto onde neste constam valores a se investir e as taxas geralmente cobradas, 

e o regulamento que define as políticas do investimento, incidem também no fundo a 

tributação de imposto de renda que geralmente incide sobre os rendimentos futuros 

e é paga no momento do resgate. 

Os fundos são divididos em categorias distintas. Em cada uma, há específica 

denominação quanto ao que o investidor tem interesse de aplicar seu capital. 

 

Fundos de Curto Prazo investem seus recursos exclusivamente em títulos 
públicos federais ou privados de curto prazo e de baixo risco de crédito; 
Fundos Referenciados acompanham a variação de um determinado 
indicador de desempenho definido em seu objetivo, podendo ser ele um 
índice de mercado ou uma taxa de juros; Fundos de Renda Fixa buscam 
retorno por meio de investimento em ativos de renda fixa, como títulos 
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públicos federais e ativos de renda fixa no exterior acompanhando 
geralmente algum índice de taxa de juros, sendo o mais comum à taxa 
Selic; Fundos de Ações investem em ações admitidas e negociadas em 
mercado de bolsa ou balcão de pregões; Fundos Multimercado não se 
concentram em um fator especial de investimento, podendo investir em 
vários tipos de ativos de diferentes mercados. (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, 2016). 
 

 

Considera-se variadas as opções em que uma pessoa física possa investir seu 

capital sempre visando uma rentabilidade favorável, principalmente em termos de 

crise econômica que nos dispõe a buscar algo que nos traga benefícios, onde 

estamos mais apreensivos quanto ao destino que toda essa instabilidade possa 

trazer ao nosso capital de investimento, sendo, porém mais seguro avaliar com 

cuidado as opções que melhor se encaixam em um cenário como esse. 

 

5.4 Análise do Perfil do Investidor 

A maioria dos investidores brasileiros está em busca de um único propósito, 

geralmente a lucratividade de um bom investimento.Mas com poucos conhecimentos 

no assunto a maioria avalia somente os riscos e a taxa de retorno, deixando passar 

assim outros fatores que são determinantes na hora de se investir, esquecendo as 

partes analisáveis, eles geralmente observam um investimento através do seguinte 

pressuposto, se um investimento A tem maior retorno e menor risco a uma 

alternativa B, é lógico que o investidor irá aplicar seu capital no investimento A, 

considerando economicamente, há vários outros determinantes a serem analisados, 

como por exemplo, o quanto esse investidor está disposto a colocar no investimento 

apresentado. Como pessoa física esse investidor deve ser avaliado para ter a 

certeza de que dispõe de tal processo de investimento, para isso ele deve ser 

avaliado junto ao órgão regulador do fundo de investimento. 

 

Essa avaliação é simples e pode ser feita através da internet, nela a pessoa 
responderá algumas questões que definirão seu perfil de investidor, 
geralmente são três perfis a serem analisados: Conservador, que privilegia 
a segurança e faz todo o possível para diminuir o risco de perdas, para isso 
aceitando até uma rentabilidade menor; Moderado, procura um equilíbrio 
entre segurança e rentabilidade e esta disposto a correr certo risco para que 
seu dinheiro renda um pouco mais do que as aplicações mais seguras; 
Arrojado, privilegia a rentabilidade e é capaz de correr grande risco para 
que seu investimento renda o máximo possível. (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, 2016). 
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Após todos esses procedimentos o investidor terá a certeza do que o investimento 

representa para ele em questões, tanto de retorno quanto de risco, já que ele irá 

investir visando uma lucratividade considerada alta e que se encaixe em seus 

projetos futuros, essa avaliação é importante devido ao fato de que os investimentos 

em geral possuem certo grau de risco e retorno considerável, que levam em conta o 

objetivo proposto do investimento, ou seja, sua variável em que será baseado o 

lucro, que geralmente é definida no regulamento do mesmo. 

 

5.5 Análise dos Fundos de Investimentos indicados a Pessoa Física 

Com as intensas mudanças políticas em que o Brasil vem passando, sabendo-se 

que esse é um fator chave da crise financeira de um país, contudo passam-se 

despercebido as pessoas físicas,Sandroni(2003, p. 456) descreve: ‘’Pessoa Física é 

todo indivíduo, desde o momento de seu nascimento até a morte [...]’’, visto que elas 

são consideradas importantes em meio principalmente ao estágio crítico financeiro 

brasileiro, já que é através do consumo e gastos das mesmas que a economia 

global vive em constante rotativamente. Tanto as instituições quanto o governo 

deveriam se concentrar em não deixar que essas pessoas deixassem aos poucos de 

prosseguir com sua rotina consumidora, induzindo a um giro menor da economia 

fazendo-a quase parar, considerando que a instabilidade econômica e política do 

paísas assustam. Percebe-se que muitas pessoas físicas estão com o passar dos 

anos em busca de algo que lhes dê certa estabilidade financeira e que as induzem a 

guardar parte de suas rendas para eventos futuros, certos de que essas economias 

venham a lhes trazer lucros. Muitas pessoas consideram bons rendimentos, aqueles 

que partem do conceito em que um amigo investiu sem obter e analisar as 

informações e obteve assim mesmo lucratividade, levando-as a não buscar 

informações precisas a respeito de outras opções de investimento. 

 

Muitos investidores que possuem produtos como fundos de investimentos, 
muitas vezes desconhecem suas características, como as taxas cobradas e 
os impostos que são deduzidos, como é o caso do informe de imposto de 
renda e das taxas de administração que impactam fortemente na 
rentabilidade dos fundos. (HILGERT, 2016). 
 

 

As pessoas físicas mesmo procurando conhecer um pouco mais a respeito dos 

fundos de investimentos acabam por desconhecer seus direitos e o quanto poderiam 
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lucrar, pois geralmente nesses casos as instituições financeiras se beneficiam ao 

somente visarem o capital que as pessoas físicas estão dispostas a investir e não 

deixando claro a elas quanto à rentabilidade e as devidas taxas propostas pelo 

investimento. 

Considerando as várias opções de investimento e o crescente aumento da taxa 

básica de juros brasileira, são considerados melhores investimentos os chamados 

de Fundos de Renda Fixa, pelo fato de acompanharem a taxa denominada Selic, 

que é calculada pelo Banco Central e utilizada como referência para as demais 

taxas de juros do mercado brasileiro. 

 

Crise é sinônimo de oportunidades, o fato de o governo estar subindo 
anualmente a taxa Selic próximo dos 14%, vê-se a oportunidade de investir 
o dinheiro em investimento de renda fixa, os ganhos estão sendo alto e 
devem ser aproveitados. (CERBASI, 2016). 

 

Com esse alto crescimento da taxa Selic, as pessoas físicas possuem aí a chance 

de se sobressaírem junto à crise financeira obtendo lucratividade. Com essa 

passagem crítica política do nosso país as taxas de juros tendem só a subir, 

principalmente a taxa básica. Percebe-se que a bolha econômica brasileira só tende 

a inflar acarretando em muitas incertezas para diversos brasileiros, já que a inflação 

do país só está em tendência de um progressivo aumento, fazendo com que muitos 

especialistas indiquem a renda fixa como sendo o melhor investimento:  

 

Se a economia não parar de piorar e a inflação voltar a subir, a renda fixa é 
uma opção melhor do que a bolsa, os especialistas atualmente 
recomendam investir de 56% a 77% do patrimônio nesse mercado, a 
maioria de bancos e assessorias financeiras aponta que um investidor 
conservador, pode investir de uma margem de 100% do seu capital 
disponível para investimentos 47 % em fundos DI, 30% em fundos e títulos 
de renda fixa, 18% em fundos multimercado, 1% em imóveis ou fundos 
imobiliários e 4% em ações. (VALLE, 2016, p. 40-43). 

 

Considerando que as pessoas físicas estão na verdade procurando meios de fuga 

da crise econômica, os fundos de renda fixa são ótimas opções, favorecendo-as 

devido ao intenso aumento das taxas de juros devido à política nacional,por vez 

considerada sendo uma legítima democracia, vem sofrendo colapsos 

governamentais, pelo fato de muitos políticos não representarem de forma correta 

seus eleitores que são por sinais considerados pessoas físicas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das informações obtidas pode-se concluir que em um cenário de crise 

econômica financeira, uma pessoa física possui diversas opções de investimentos 

que sobressaem à caderneta de poupança, chegando à veracidade que através dela 

não mais se obtém um retorno favorável e apropriado levando em conta o período 

de contraste político econômico como o que o Brasil vem passando, e que mesmo 

dentre as várias informações e dados precisos a respeito do assunto as pessoas 

físicas procuram por vez investir seu capital em opções menos lucrativas, pelo fato 

de não procurarem informações sobre os fundos de investimentos no mercado 

financeiro cujos dados podem ser obtidos através de variadas fontes dentre elas 

bancos financeiros, assessorias e consultorias especializados no assunto. De 

acordo com os dados obtidos verificou-se que atualmente os melhores fundos de 

investimentos dentre os outros com alta taxa de rentabilidade, são os Fundos de 

Renda Fixa, por acompanhar uma taxa de juros imposta pelo governo, denominada 

Taxa Selic, que ano após ano vem aumentando progressivamente, favorecendo 

então as pessoas físicas que venham a buscar uma rentabilidade agressiva em 

época de crise econômica financeira. Espera-se que esse trabalho possa despertar 

maior interesse das pessoas físicas a respeito do assunto, levando-as a progredir 

em relação aos seus investimentos, obtendo assim melhor rentabilidade em um 

cenário receoso de instabilidade econômica. 
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