
 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

       

 

               

Conforme visto no boletim anterior, uma das maneiras de que o empresário dispõe 
para proteger suas economias é com a aplicação em caderneta de poupança, 
que apresenta baixo risco e uma rentabilidade que, embora previsível, 
frequentemente não é suficiente para compensar os aumentos de preços. Outra 
forma de se driblar a inflação é a contratação de financiamentos não vinculados 
a índices de preços ou câmbio, em razão da possibilidade de que esses 
parâmetros oscilem de forma brusca, aumentando repentinamente o valor das 
prestações. A melhor saída, neste caso, é a negociação de taxas de juros fixas – 
desde que não abusivas -, o que permite ao empresário uma previsão mais segura 
dos compromissos financeiros futuros. 
 
Então, se o foco é poupar, quais são as opções que se apresentam ao empresário 
para que ele possa obter ganhos maiores do que os da poupança, sem que 
tenha de se expor demais a riscos de perda do valor depositado? Quais são os 
custos desta estratégia? Veremos que as opções são diversas, com riscos e custos 
variados. 
 
 
 
 

Saber economizar é investir no sucesso 
do negócio. 
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Com a volatilidade inflacionária que 
temos acompanhado recentemente, 
põe-se à mesa de cada empresário o 
desafio da busca por informações que 
resultem na melhor estratégia de 
proteção contra os momentos que 
enfrentamos hoje. Afinal, nesses 
tempos, tão importante quanto o 
sucesso nos negócios é o êxito na 
preservação dos frutos dessas 
conquistas. 
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“Todos os grandes 

bancos comerciais 

oferecem aos seus 

clientes uma ampla 

variedade de produtos 

que visam a atendê-los 

de acordo com o seu 

perfil de risco.”. 

Antes de escolher uma aplicação financeira, o 
empresário deve buscar utilizar seus recursos para quitar 
as parcelas futuras de financiamentos a uma taxa de 
desconto superior à dos rendimentos dos produtos 
disponíveis no mercado, como a caderneta de 
poupança e fundos de baixo risco. Feito isso, e ainda 
com dinheiro em caixa, é hora de procurar uma 
instituição financeira e investir. 
 
Todos os grandes bancos comerciais oferecem aos seus 
clientes uma ampla variedade de produtos que visam a 
atendê-los de acordo com o seu perfil de risco. Ao 
empresário, que tem por objetivo a manutenção do 
valor das suas reservas ao longo do tempo, os produtos 
de perfil conservador - com ativos de menor risco e 
retorno relativamente previsível – é a opção mais 
segura, com ganhos satisfatórios.  
 
Além dessa alternativa, existem as aplicações 
financeiras de perfil mais arrojado, que oferecem 
chances de maiores ganhos, e que, no entanto, devem 
ser evitadas pelo empresário mais cauteloso, pois 
apresentam boas possibilidades de perda de parte do 
valor depositado. Os portais na internet dos maiores 
bancos e corretoras trazem ferramentas que ajudam, 
de forma simples, a identificação do perfil do investidor. 
 
Aos empresários que precisam preservar seus recursos 
ao longo do tempo, seja para a quitação de um 
imóvel, pagamento de fornecedores, amortização de 
financiamentos, ampliação das atividades empresariais 
e do capital de giro, entre outras, existem boas 
alternativas além da caderneta de poupança. Uma 
modalidade muito popular de aplicação são os fundos 
de investimento, na qual um grupo de clientes deposita 
valores em uma série de ativos ao mesmo tempo, 
buscando rentabilidade satisfatória, mediante 
contratação de um administrador, de acordo com uma 
série de regras. Essas normas são definidas em 
regulamento específico, executadas pelo gestor do 
fundo e fiscalizadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários, órgão governamental responsável pelo 
monitoramento das instituições encarregadas da 
distribuição desses produtos financeiros. 
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Em geral, os fundos de investimento de perfil 
conservador são aqueles que se destinam a realizar 

aplicações em títulos públicos federais, 
preferencialmente de curto prazo. Esses papéis são 

pouco suscetíveis a variações de preço e rendem a 
uma taxa conhecida previamente pelo investidor, 

tornando os rendimentos razoavelmente seguros. Esses 
ganhos são em regra maiores do que os da caderneta 

de poupança, mas sofrem descontos que reduzem 
significativamente o valor a ser embolsado pelo 

aplicador, e por isso precisam ser cuidadosamente 
avaliados para se tomar a melhor decisão de 

investimento.  O rendimento pode ser tanto prefixado ou 
posfixado, conforme sejam conhecidos previamente, ou 

ao fim de determinado prazo, após definido parâmetro 
de cálculo, como a SELIC ou índice de preços no 

período em questão. 
 

Além disso, todos os fundos de investimento têm seu 
patrimônio repartido em cotas, que são frações dos 

recursos aplicados, distribuídos proporcionalmente ao 
valor dedicado pelo investidor. O valor de cada cota é 

calculado diariamente, levando-se em conta os 
descontos aplicáveis a cada fundo.  

 
Entre esses custos estão as taxas de administração: todo 

o fundo de investimento – ao contrário da caderneta de 
poupança - tem custos destinados a remunerar os 

serviços do administrador, que variam mais comumente 
entre 0,5% e 4% ao ano, conforme a instituição, o valor 

investido e o perfil de risco associado ao produto.  Daí a 
importância de que o empresário pesquise bem antes 

de decidir em qual instrumento irá alocar os recursos da 
sua empresa. 

 
 
 

 

 

“Todo o fundo de 

investimento – ao contrário 

da caderneta de 

poupança - tem custos 

destinados a remunerar os 

serviços do administrador, 

que variam mais 

comumente entre 0,5% e 

4% ao ano”. 
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O que há em comum à maioria dos fundos é o imposto de 
renda retido pela própria instituição financeira 
administradora, que por sua vez não é devido nos 
rendimentos de poupança*. Pelas regras atuais, incidirá a 
alíquota de 22,5% quando o prazo até o resgate for inferior a 
180 dias, de 20% quando esse período for superior a seis 
meses e inferior a 360 dias, de 17,5% quando o prazo estiver 
entre 361 dias e 720 dias, e de 15% quando o termo for 
superior a dois anos desde a aplicação. 
 
Como ilustração, tomemos um investidor que aplique R$ 
1.000,00 durante 360 dias em um fundo que renda 10% ao 
ano e onde são cobrados 4% anuais a título de taxa de 
administração. Ao final desse prazo, o indivíduo terá um 
ganho bruto de 6%, ou R$ 60,00, que, por sua vez, será 
tributado em 20%, resultando em um rendimento anual de 
4,8%, ou R$ 48,00.  
 
Por outro lado, consideremos que o mesmo investidor tenha 
aplicado a mesma quantia, por igual prazo e com igual 
rendimento, em um fundo com taxa de administração de 
1% ao ano. Os ganhos chegarão a 9% no período, os quais, 
descontados do imposto de renda retido na fonte (IRRF), 
produzirão um rendimento de 7,2%, ou R$ 72,00 a serem 
embolsados pelo cliente. 
 
Faz-se, portanto, inevitável a comparação com as 
aplicações em poupança. No primeiro exemplo, vê-se que 
a taxa de administração de 4% ao ano fez com que a 
escolha tenha se mostrado desvantajosa, em razão dos 
rendimentos inferiores ao da caderneta, hoje em 5,6% 
anuais. Já no segundo exemplo, o rendimento líquido de 
7,2% demonstrou que a modalidade escolhida foi mais 
vantajosa do que a poupança, especialmente se 
considerarmos que a taxa de inflação atual gira em torno 
de 6,5%, proporcionando um ganho real de 0,7% no período 
para o investidor. 
 
 

  

“O que há em comum à 

maioria dos fundos é o 

imposto de renda retido 

pela própria instituição 

financeira 

administradora, que por 

sua vez não é devido 

nos rendimentos de 

poupança”. 

 
* Os fundos imobiliários são isentos do imposto de renda, porém são considerados como de risco moderado. 
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Notícias 

Sendo assim, considerando que as alíquotas de imposto de renda são uniformes 
para um mesmo prazo de aplicação, temos que as taxas de administração são 
importante fator de decisão na escolha de uma aplicação financeira, para um 
determinado perfil de risco. Daí se pode perceber a importância de uma 
pesquisa prévia, em que o empresário deve buscar, de maneira criteriosa, uma 
instituição que lhe ofereça não apenas financiamento barato, mas produtos a 
um custo justo que lhe permita uma proteção mais efetiva contra os efeitos da 
inflação. 
 
A opção pelos fundos de renda fixa pode ser, portanto, uma solução eficaz para 
conter os efeitos negativos da inflação sobre o poder de compra dos recursos 
financeiros do empresário. É certo, porém, que por envolverem uma quantidade 
maior de variáveis a serem levadas em conta - em comparação com a 
caderneta de poupança -, exigem do investidor um esforço em busca de 
informações que pode ser decisivo para o atingimento daquele objetivo. 
 

• Contra inflação, produtores de alimentos que pressionam a inflação terão crédito extra 

• Proagro será obrigatório em negócio até R$ 300 mil em 2014/2015 

• Pontualidade de pagamento das PMEs registra quarta alta mensal 

• Santander aposta no crescimento do crédito 

• União reduz valor da parcela para o financiamento de débitos 

• Sicredi projeta liberar R$ 7,6 bilhões no Plano Safra 2013/2014 

• Cooperativas de Crédito deixaram de emprestar R$ 70 bilhões 

• Governo estuda regras que podem reduzir custo do varejo com cartões 

• Pequenos negócios alcançam novas fontes de crédito 

• BB cria agências exclusivas para atender pequenos 

• Prioridade é desburocratizar o Simples Nacional, diz Afif 

• A melhor forma de uma startup conseguir investimento 

• Finep cria fundo de R$ 200 mi para inovação 

• Itaú capta US$ 470 milhões para financiar empresárias 

• Demanda das empresas por crédito recua 4,2% em maio, diz Serasa 

• Projeto que destina US$ 1 milhão a start-ups sociais mira Brasil 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/06/contra-inflacao-produtor-de-tomate-e-batata-tera-credito-extra.html�
http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2013/06/proagro-sera-obrigatorio-em-negocio-ate-r-300-mil-em-2014-2015-4174738.html�
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/06/pontualidade-de-pagamento-das-pmes-registra-quarta-alta-mensal.html�
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,santander-aposta-no-crescimento-do-credito--,1047896,0.htm�
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/colunistas/edino-garcia/2013/06/20/reduzida-a-parcela-para-o-financiamento-de-debitos-com-a-uniao.htm�
http://cooperativismodecredito.com.br/news/2013/06/sicredi-projeta-liberar-r-76-bilhoes-no-plano-safra-20132014/�
http://cooperativismodecredito.coop.br/2013/06/09/cooperativas-de-credito-deixaram-de-emprestar-r-70-bilhoes-por-falta-de-recursos/�
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/06/1296794-varejo-cobra-mudancas-em-regras-sobre-cartoes.shtml�
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/06/1300040-pequenos-negocios-alcancam-novos-fontes-de-credito.shtml�
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/115296-bb-cria-agencias-exclusivas-para-atender-pequenos.shtml�
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/prioridade-e-desburocratizar-o-simples-nacional-diz-afif�
http://exame.abril.com.br/pme/dicas-de-especialista/noticias/a-melhor-forma-de-uma-startup-conseguir-investimento�
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/finep-cria-fundo-de-r-200-mi-para-inovacao�
http://www.redemulherempreendedora.com.br/noticias/geral/itau--financiar-empreendedoras�
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/06/demanda-das-empresas-por-credito-recua-42-em-maio-diz-serasa.html�
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/06/1300033-projeto-que-destina-us-1-milhao-a-start-ups-sociais-mira-brasil.shtml�
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