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1.
a.

DESPESAS
Conceito

Se algum dia buscar nas páginas de busca quaisquer, levará ao conceito
empresarial de despesa. Numa das acessadas, despesas são valores investidos nas
estruturas comercial e administrativa do seu negócio (ABRANTES, 2019). Ou seja, neste
entendimento, há um valor investido nas estruturas que mantém algo que possam ser
neles obtidos algum valor a mais no futuro. Em suma, despesas existem sob uma
finalidade.
Em um outro conceito mais abrangente, as despesas são:
As despesas são gastos que não se identificam com o processo de
transformação ou produção dos bens e produtos. As despesas estão
relacionadas aos valores gastos com a estrutura administrativa e
comercial da empresa (WIKIPEDIA, 2019).

Temos, até então, dois conceitos de despesa. As variáveis são semelhantes no
aspecto empresarial. Mas a forma de abordagem a respeito conceitual é diferente.
Enquanto o primeiro é administrativo, o segundo é contábil. Mas, sabemos bem que essa
fronteira não se aplica a pequenos orçamentos familiares em geral. Esses conceitos
trazidos acima serviram para se desenhar a noção do que virá a seguir a respeito de
despesa que queremos saber: a doméstica.
Despesas domésticas são obrigações a serem cumpridas num ambiente familiar
ou não para manter um bem-estar qualificado. Dessa forma, a sua existência é
inevitável. Cabe ao detentor das despesas observar o que deve ser mantido ou suprimido
de forma a manter a qualidade adequada do bem-estar. As despesas domésticas até aqui,
são itens bastante reduzidos em relação as despesas do âmbito comercial.

b. Tipos de despesas domésticas
Existem dois tipos de despesas: fixas e variáveis. Cabe conhecer cada um deles de
acordo com o Portal Educação (2019):
i. Despesas Fixas
São despesas cujo valor é fixo, ou seja, que não há modificação de um mês para o
outro, mas que a cobrança é feita mensalmente, conforme a lista exemplificativa a seguir.
- Prestação do imóvel/ aluguel.
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- Condomínio.
- Planos de saúde e de previdência privada.
- Mensalidade escolar.
- Prestação do carro.
- Plano da Internet.
- Assinatura de TV a cabo.
- Assinatura de jornais e revistas.
- Faxineira/empregada doméstica.
- Cursos de idiomas.
- Academia de ginástica.
- Entre outros.
Note que a mensalidade fixa é um acordo acertado contratualmente ou previamente.
Ou seja, valor é conhecido. Dessa forma, são despesas muito fáceis de controlar e
administrar pois, uma vez conhecida, permite possibilidade de revisão, renovação ou até
supressão (corte) desta despesa. O detentor pode facilmente confundir os listados (a título
de exemplo) com gastos pois, muitas vezes, este não conhece o valor finalístico daquela
despesa.
ii. Despesas variáveis
Ainda em Portal Educação (2019), são despesas que são pagas apenas com a
utilização do serviço, ou seja, o valor não é pago todo o mês. Alguns especialistas ainda
preferem subdividir esta categoria em semifixas e variáveis. A abordagem desse portal se
explica porque o nível de complexidade de tais despesas, que serão listadas como
exemplo a seguir, é bastante alto.
Sobre as despesas semifixas, destaca-se o fato de serem despesas que ocorrem
todos os meses, mas com valores distintos, já as variáveis ocorrem de forma aleatória,
como exemplificação destacaremos a seguir algumas delas (Op. cit., 2019):
Despesas semifixas:
- Supermercado.
- Feira.
- Açougue.
- Energia elétrica.
- Gás.
- Telefone.
- Combustível.
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- Outros.
Despesas variáveis:
- Roupas.
- Calçados.
- Bares e restaurantes.
- Teatro, cinema e shows.
- Farmácias.
- Viagens.
- Outros.
Embora algumas pessoas considerem a energia elétrica, água e supermercado
como despesas fixas, elas não são. Devem ser consideradas como despesas variáveis. O
planejamento deve ser elaborado com as despesas fixas e variáveis apenas considerando
as semifixas como variáveis (PORTAL EDUCAÇÃO, 2019). Após a estruturação do
planejamento, você deve buscar meios de reduzir suas despesas, desde aquelas mais
óbvias, como luz e água, até as alterações de despesas variáveis em despesas fixas.
O presente portal citou uma interessante palavra-chave: planejamento. Sim, um rol
exemplificativo de despesas fixas, semifixas e variáveis não seria nada sem um
planejamento organizacional. Além disso ele sugere, no final, meios de se buscar de
reduzir tais despesas em todos os aspectos seja fixo ou variável. Porém, para que isso
seja possível, é necessário o detentor dessas despesas (no caso, você) conhecer o valor
de cada uma delas e o quanto ela está contribuindo para o seu bem-estar.
O principal meio mais convidativo para buscar uma decisão desse perfil é na
estruturação dessas despesas fazendo uma listagem. Ordenando-as num caderno, numa
planilha, onde for. O que vai importar é conhecer o que assume como despesa e o quanto
assume.
2.
a.

O MEU GANHO
Conceito

Se você chegou até aqui, foi porque conheceu bem o conceitual de despesa.
Enquanto encaramos esta como um investimento em seu bem-estar, aqui encaramos
receita como o seu ganho. Falaremos do conceitual a respeito para se ter uma noção de o
quanto ele pode ser suficiente para cobrir as suas despesas. O principal conceito de
receitas são os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação de
serviços (SIGNIFICADOS, 2019).
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O conceito acima pode ser agregado para empresas, mas podemos conceituar
receita no âmbito doméstico. Aqui, o principal conceito de receitas são os recursos
provenientes da contraprestação laborativa (salário) ou de uma concessão de serviços de
natureza patrimonial (juros e aluguéis), advindos de empréstimos, financiamentos ou
cessão de imóveis, por exemplo.
b.

Tributação incidente (imposto de renda)

Se seu rendimento é até R$ 1.903,98 (BRASIL, 2019) está dispensado de apreender
essa seção. Mas, se não for o caso ou, para efeito de leitura complementar, continue aqui
para que tenha o conceito do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física). Este tributo
incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no País ou residentes no
exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil. Apresenta alíquotas variáveis
conforme a renda dos contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam
alcançados pela tributação.
Tabela 1 - Incidência mensal
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:

Fonte: Receita Federal. Elaboração própria.

Na tabela acima, estão: as faixas de renda, os percentuais de retenção na fonte e a
parcela a deduzir do imposto. Funciona assim: digamos que você tenha um rendimento
mensal de R$ 3.000,00. Esse valor bruto está entre a faixa que vai de R$ 2.826,66 a R$
3.751,05. Portanto, incidirá alíquota de 15% sobre o rendimento. Vejamos:
R$ 3.000,00 x 15% = R$ 450,00
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Temos então, o valor obtido da alíquota de 15% do rendimento. Isso significa que
pagarei este valor em imposto? Não. É aí que entra a parcela dedutiva do imposto. Ela
veio para alinhar os contribuintes de tal maneira que todos paguem o valor da base
incidente na faixa de imposto do limite inferior. Aplicando a parcela dedutiva, temos:
R$ 450,00 – R$ 354,80 = R$ 95,20
Ou seja, os R$ 95,20 seria a parcela retida do seu rendimento caso este for de três mil
reais mensais. É, no caso, o que você pagaria de imposto. Anualmente, teria que declarar
os valores todos retidos no período de março e abril do ano seguinte ao período de
tributação. Se no caso, você declarar e que a totalidade da declaração for inferior ao que a
receita federal a reteve no ano base, a diferença entre um e outro é o que você terá direito
a receber. Chamamos isso de restituição. Do contrário, seria a parcela devida a pagar.
3.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, Leticia. Despesas, gastos e custos: Entenda a diferença! Portal Saia do
Lugar. Disponível em: <https://saiadolugar.com.br/despesas/>. Acesso em 18 de agosto de
2019.
BRASIL. Receita Federal. IRPF (Imposto sobre a renda das pessoas físicas). Disponível
em: <http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoafisica#dedu--o-anual-por-dependente>. Acesso em 18 de agosto de 2019.
PORTAL
Educação.
Tipos
de
despesas
domésticas.
Disponível
em:
<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/tipos-de-despesasdomesticas/62664>. Acesso em 18 de agosto de 2019.
PORTAL Significados. Significado de Receitas e Despesas. Disponível em:
<https://www.significados.com.br/receitas-e-despesas/>. Acesso em 18 de agosto de 2019.
PORTAL Wikipédia. Despesas. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Despesa>.
Acesso em 18 de agosto de 2019.
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1. CONCEITO
Na literatura, não há um conceito preciso. Os analistas teóricos de consciência
libertaria irão conceituar que inflação é aumento na oferta de moeda. Ou seja, quando o
governo emite mais moeda na economia, os preços tendem a se ajustar pelo fato de haver
muitos na sociedade em poder desta. Como este conceito não é amplamente o utilizado,
inflação é definido como aumento generalizado e contínuo de preços.
2. COMO MEDIR?
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE realiza a medição e
aferimento de preços no Brasil. Através de seus indicadores, A fundação pública é
considerada a responsável oficial do governo para publicação destas informações munindo
a sociedade de vários índices, inclusive, os de inflação.
Figura 1 – Portal IBGE – Preços e custos.

Fonte: IBGE
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Dos indicadores na figura anterior, caberá nesta seção estudar apenas três: IPCA
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é o mais utilizado; INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor); e IPP (Índice de Preços ao Produtor), restrito para
indústrias extrativas e de transformação
a. IPCA
Segundo o IBGE (2020), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA
tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados
no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. Esta faixa de renda foi criada com
o objetivo de garantir uma cobertura de 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas
de cobertura do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC.
Além disso, esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e intenet e sua
coleta estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência. Atualmente, a
população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários
mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de
abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife,
Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além
do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande.
b. INPC
Ainda em IBGE (2020), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC tem
por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das
variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo
rendimento. Esta faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura
populacional de 50% das famílias cuja pessoa de referência é assalariada e pertencente
às áreas urbanas de cobertura do SNIPC - Sistema Nacional de Índices de Preços ao
Consumidor.
Esse índice de preços tem como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e
de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e internet e sua coleta
estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.Atualmente, a populaçãoobjetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, cuja
pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas das regiões de
abrangência do SNIPC, as quais são as mesmas regiões metropolitanas abrangidas pelo
IPCA.
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c. IPP
O Índice de Preços ao Produtor - IPP, (IBGE 2020) envolve as indústrias extrativas
e de transformação. O objetivo é mensurar a mudança média dos preços de venda
recebidos pelos produtores domésticos de bens e serviços, bem como sua evolução ao
longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no País. Constitui,
assim, um indicador essencial para o acompanhamento macroeconômico e, por
conseguinte, um valioso instrumento analítico para tomadores de decisão, públicos ou
privados.
O IPP investiga, em pouco mais de 2 100 empresas, os preços recebidos pelo
produtor, isentos de impostos, tarifas e fretes e definidos segundo as práticas comerciais
mais usuais. Os produtos coletados são especificados em detalhes (aspectos físicos e de
transação), garantindo, dessa forma, que sejam comparados produtos homogêneos ao
longo do tempo. Com isso, coletam-se cerca de 6 000 preços mensalmente. A divulgação
das séries do IPP é condensada em três comparações básicas, além do número-índice
(com base em dezembro de 2018), quais sejam: M/M-1 (mês contra mês anterior);
acumulado no ano (mês contra dezembro do ano anterior); e M/M-12 (mês contra mesmo
mês do ano anterior). Adotando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE 2.0, o IPP gera indicadores para 24 atividades das indústrias extrativas e de
transformação, além de reorganizar os mesmos dados em grandes categorias
econômicas, abertas em bens de capital, bens intermediários e bens de consumo
(duráveis e semiduráveis e não duráveis).
3. REFERÊNCIAS
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Índice Nacional de Preços
ao
Consumidor
–
INPC.
Disponível
em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-deprecos-ao-consumidor.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2020.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Índice Nacional de Preços
ao
Consumidor
Amplo
–
IPCA.
Disponível
em:
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-deprecos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2020.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Índice de Preços ao
Produtor - IPP. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-ecustos/9282-indice-de-precos-ao-produtor-industrias-extrativas-e-de-transformacao.html?
=&t=o-que-e>. Acesso em: 07 de fevereiro de 2020.
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1.

DE ONDE VEM A DÍVIDA
Essa interrogativa remete ao que podemos brevemente trazer a seguinte questão

que explica o surgimento da dívida: o padrão de consumo. Sim. O padrão de consumo é
um sistema moralmente implantado na humanidade em todas as culturas ensejando,
independente no sistema político e econômico, uma unidade de consumo. Seja no
alimentar, no vestir, se divertir etc. A título de exemplo, identificaremos o padrão de
consumo atual no Brasil.
A empresa de consultoria PricewaterhouseCoopers – PWC (ÉPOCA, 2018),
divulgou uma pesquisa sobre o padrão de consumo em 27 países, incluindo o Brasil. Nele,
como o único pesquisado da América Latina, analisou os hábitos de consumo desses
consumidores incluindo o brasileiro. Neste particular, constatou-se que dos 1.001
entrevistados, 41% dos respondentes fazem uso de celulares para suas compras, sejam
elas diárias, semanais ou mensais. Nos tablets, são 30%, e nos computadores, 58%.
Perceba, até aqui, que o padrão de consumo, em sua maioria, foi internalizado para
os meios de comunicação de alta tecnologia. Hoje é muito fácil adquirir bens e serviços
com um simples toque no celular ou num clique de mouse no computador. Se naquele
período, o padrão de consumo pela internet já era uma realidade, como hoje estamos
lidando com esse atual padrão de consumo?
Observe que quando acessamos o referido portal, nota-se a disponibilidade de
anúncios que circundam a página. Anúncios que vai de um simples alugar um imóvel a
comprar produtos de varejo:
Figura 2 – Portal Época Negócios

Fonte: Época negócios. Elaboração própria.
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Contamos aqui dois anúncios neste portal e uma proposta de assinatura. Isso
seduz o internauta. Afinal, o marketing existe para isso. E como seduz bastante o
interessado, ele clica nos anúncios, é seduzido e adquire os respectivos produtos donde
fora acessado. E como isso tudo é possível? Pelas facilidades de pagamento seja no
boleto, seja no cartão. A respeito do cartão (de crédito) falaremos no capítulo a seguir.
2. O USO DO CRÉDITO
O crédito conceitualmente falando é a quantia adicional, acima do montante
emprestado, que o mutuário (quem toma emprestado) tem de pagar. Ela inclui os juros,
taxas de arranjo e quaisquer outros encargos. Alguns custos são obrigatórios, exigidos
pelo credor como parte integrante do contrato de crédito. Outros custos, tais como os de
seguro de crédito, podem ser opcionais. O mutuário escolhe se são ou não incluídos como
parte do acordo (WIKIPEDIA, 2019).
Por exemplo: digamos que queira tomar empréstimo junto ao seu banco no ensejo
de adquirir um bem permanente (um móvel de linha branca que pode ser uma geladeira).
Este bem custa R$ 1.500,00 reais. Sua renda mensal é R$ 1.000,00. É sabido que sua
atual renda, considerando que não tenha nenhuma despesa, não oferece condições para
aquisição desse bem.
O credor, o banco, sabendo disso, oferece várias ofertas de crédito (ou empréstimo)
pessoal com as respectivas parcelas e juros embutidos nela. É aí que mora a sagacidade
do credor. Ele sempre irá ofertar um empréstimo com o máximo de parcelas possível, sob
a alegação de caber no seu bolso. Suponha que mutuário aceite R$ 2.000,00
emprestados, com 15 parcelas iguais de R$ 133,33. A uma taxa de juros de 2% a.m.
Fazendo a conta, temos:
R$ 133,33 x [((1,02^15) - 1) / 0,02] = R$ 2.305,73
Dividindo em relação ao principal emprestado, temos:
R$ 2.305,73 / R$ 2.000,00 = 1,15 ou 15%.
Ou seja, o devedor pagou um acumulado de 15% acima do seu empréstimo. E
observemos que os R$ 305,73 adicionais é menos que um terço do preço do bem que
adquiriu com o empréstimo. Agora, se resolvemos fazer o mesmo esquema, só que com
quatro parcelas mensais de R$ 500,00?
R$ 500,00 x [((1,02^4) - 1) / 0,02] = R$ 2.060,80
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E assim:
R$ 2.060,80 / R$ 2.000,00 = 1,03 ou 3%
Ou seja, com quatro parcelas de quinhentos reais estaria pagando um acumulado
de 3% a mais sob o montante da dívida, enquanto nas parcelas vendidas como “parcelas
que cabem no seu bolso” estaria pagando 15% a mais do total do montante do período.
Além disso, os R$ 500 reais adicionais que sobraria da compra do bem abateria a primeira
parcela da dívida caso topasse esta opção. Ou seja, sairia do seu bolso as três parcelas
mais os R$ 10 reais de juros da primeira.
Esta simulação mostra que existe sim a possibilidade de tomar um empréstimo, mas
nem todos acabam se atentando às condições. Muitos preferem a opção das parcelas que
cabem nos seus respectivos bolsos. Além disso, além de pagar caro no final o empréstimo
devido ao credor acaba se utilizando ainda das margens oferecidas aumentando a dívida
até o limite da impossibilidade de quitação das parcelas em tempo hábil. O cartão de
crédito é um exemplo emblemático disso.
Segundo o Procon (SÃO PAULO, 2019), o cartão de crédito é um meio que possibilita
o pagamento à vista ou parcelado de produtos e serviços, obedecidos requisitos prédeterminados, tais como, validade, abrangência, limite do cartão etc. Foi criado com a
finalidade de promover o mercado de consumo, facilitando as operações de compra.
Figura 3 – Cartões de crédito

Fonte: Juros Baixos. Elaboração própria.
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Temos aí o primeiro problema conceitual a respeito do dinheiro de plástico:
facilidade na compra. Ou seja, ele veio para substituir as cédulas físicas de papel. No
entanto, a facilidade pode ser interpretada facilmente na compra ou aquisição de qualquer
bem até o seu limite estabelecido. Este, sempre maior que a renda do titular do cartão.
Dessa forma, o consumidor utiliza desses limites o suficiente para pagar parcelas que,
muitas vezes, não chegam a caber no seu bolso ao ponto de pagar o que for possível para
ser embutido os juros e mora, além de possíveis multas por atraso.
Os juros do rotativo do cartão, por exemplo, em 2018, fecharam na ordem de 279%
ao ano (EBC, 2018). As causas possíveis desses juros exorbitantes estão na
inadimplência dos consumidores que, ao atrasar os pagamentos como se devem, eles
além de os restringir no crédito, repassam a taxa para os demais consumidores que
pagam com brevidade. Ou seja, atrasou a fatura no dia seguinte, está sujeito às multas e
os juros de mora daquele período. Se isso tornar um hábito, pode chegar a pagar aqueles
juros mencionados.
Outro problema sério que ocorre com milhares de endividados é o uso do cheque
especial. O seu conceito é: nome dado, no sistema financeiro brasileiro, ao crédito
automático que o banco possibilita ao cliente caso ele necessite efetuar pagamentos ou
transferências em sua conta, e não há saldo disponível. Ou seja, valida para quaisquer
correntistas de banco e que geralmente oferecem esses créditos em reais o equivalente a
um terço da sua renda mensal, por exemplo.
No entanto, um estudo do Banco Central mostra que 43,9% dos usuários do cheque
especial têm renda inferior a dois salários mínimos (R$ 1.996) e 12,5% estão com os
pagamentos em atraso superior a 90 dias. Outros 33,5% dos clientes que usam esse tipo
de crédito ganham entre dois e cinco salários, com 6,4% de inadimplência (EXAME, 2019).
A taxa média cobrada pelos bancos no cheque especial passou de 322,7% ao ano em
março para 323,3% em abril. No crédito pessoal, por exemplo, os juros passaram de
45,3% para 45,9% ao ano.
Portanto, as ofertas de crédito disponíveis, que são vendidos como facilidade na
aquisição de um bem, além da sedução da propaganda condicionam todos a um
determinado padrão de consumo, de tal maneira que a gestão da dívida destes envolvidos
entrar em colapso. Além disso, seu acesso a crédito podendo ser restringido e da
impossibilidade de se ter a sua renda disponível para outras aplicações, investimentos
para manter o bem-estar.
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3. SAIA DA DÍVIDA
As seguintes recomendações a seguir servirão de norte e solução acerca do
problema existente. Acompanhe.
a. Negocie
O devedor deve reconhecer que a dívida existe e partir para uma conversa para o
seu credor (exceto agiota). Sentando-se e conversando, o credor sempre vai oferecer a
melhor alternativa para saneamento da dívida. Tenha sempre disponível algum valor para
pagar no dia combinado. Isso fará com que o credor reestabeleça a confiança que tem
para com você e poderá possivelmente oferecer descontos nas suas parcelas de tal
maneira que o nome possa limpar (caso sujo estiver) e voltar a conceder um novo crédito.
E se não possuir oportunamente o valor disponível para negociar? É aí que
partiremos para a segunda estratégia, partindo do suposto que seu nome ainda esteja
limpo ou, se não estiver, procurar qualquer instituição financeira que ofereça empréstimo
para negativados.
b. Realize um novo empréstimo
Procure uma financeira mais próxima de você. Explane a situação. Consiga o valor
necessário de tal maneira que consiga pagar boa parte das parcelas na primeira dívida. A
diferença é que na segunda os juros têm que ser os menores possíveis que os juros da
primeira dívida recém negociada ou não. Afinal, foi você que se endividou e precisa
assumir essa responsabilidade, caso queira se livrar desses débitos.
c. Compras de supermercado no cartão de crédito? NUNCA.
Quem nunca realizou que atire a primeira pedra. Afinal, é conhecendo o
procedimento que se gera o problema e que se conhece a solução. Supermercados
geralmente oferecem 90% do seu portfólio bens de consumo não duráveis ou bens de
consumo imediato. Na medida em que continua comprando tais bens, as dívidas nesse
campo de crédito tendem a crescer feito bola de neve. Gerando, ao ponto, de
insustentabilidade da mesma o suficiente para não se pode mais realizar compras nesse
perfil. Portanto, evite. Compre à vista.
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d. Desfaça de alguns bens que não são utilizados
Sempre ou quase sempre temos produtos duráveis que estão ali encostados. Isso
pode gerar valor ou dinheiro se vendidos. Realize a venda destes e destine o valor para a
dívida. Quanto mais se livrar dessa dívida vendendo esses ativos, levantando um valor,
melhor.
e. Organize seu orçamento
Sempre se falará a respeito da organização dos seus gastos e receitas já debatidos
na unidade 1. A organização do que se ganha e do que se investe sempre mostrará um
desenho ou uma radiografia do seu orçamento, ou melhor, o que você realmente deve.
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1. POUPANÇA
Segundo a Wikipédia (2019) é a parcela da renda ou do patrimônio que não é gasto
ou consumido no período em que é recebido e, por consequência, é guardado para ser
utilizado em um momento futuro. Perceba duas coisas nesse conceito. O primeiro, é que
poupança é a parcela da renda que não é gasta. Ou seja, você consumiu tudo, gastou
tudo e sobrou. O segundo é onde se dá o destino dessa sobra: a tal parcela é guardada
para consumo futuro. Ou seja, não gastara hoje, mas pode consumir amanhã.
No Brasil, quando a taxa de juros estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da
poupança será fixo: 0,5% ao mês mais a taxa referencial (TR). Quando a taxa de juros
estiver abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a Taxa de
Referência – TR (TAVARES, 2019). Para você entender como funcionaria o mecanismo de
rendimento, considere uma guarda de R$ 1.000,00 em poupança, a uma taxa Selic de 6%
a.a. (BACEN, 2019). Você pretende aplicar esse recurso para tirar em um ano. Como a
atual taxa é inferior à Selic estimada no momento da aplicação temos:
R$ 1.000,00 x (1,042) + TR = R$ 1042,00.
Ou seja, R$ 42,00 de rendimento. Acima, houve um fator de 70% aplicado sobre a
taxa Selic de 6%, para finalmente ser incidido sobre os mil. Todos esses cálculos podem
ser realizados nesta calculadora online aqui: Correção de valor para caderneta de
poupança.
2. INVESTIMENTO
Investimento é uma ação realizada com a finalidade de obter lucro ou benefício.
Assim, por exemplo, um investimento envolve um desembolso de dinheiro equivalente a
um valor em troca de uma quantia de maior valor. Os investimentos são uma prática
comum em uma economia de mercado que permite mobilizar recursos com relativa
facilidade e eficiência desde setores menos produtivos até outros que são mais (PORTAL
CONCEITO, 2019).
Para investir, você precisa participar de um investimento de alguma forma. Um
investidor “de verdade” não joga seu dinheiro num investimento qualquer; ele realiza uma
análise consistente e só “arrisca” parte do capital se houver uma razoável expectativa de
lucro. Sim, ainda há risco e não há garantia de retorno, mas simples fato de ter analisado o
investimento permite minimizar os riscos e maximizar a expectativa do retorno. Digamos,
um investimento aplicado de R$ 1.000,00 à taxa de 2% de rentabilidade mensal num fundo
de investimento. Você deve resgatá-lo em um ano. Temos:
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R$ 1.000,00 x (1,02)12 = R$ 1.268,24.
Ou seja, se só investisse essa quantia uma única vez e somente resgatasse em um
ano, pegaria mais de 20% de lucro.
3. O QUE É MELHOR?
Se é melhor poupar ou investir depende dos objetivos financeiros de cada um. Mas
depende também do risco que está disposto a assumir com o seu dinheiro. Gastar, investir
e poupar são conceitos intrinsecamente ligados na economia. Até porque só consegue
investir e gastar se poupar. Veja novamente as diferenças entre poupança e investimento
para concluir qual a melhor opção para o seu orçamento.
Mas o que nos diz a conjuntura? Será melhor poupar ou investir? A depender do
cenário temerário a respeito dos mercados, poupar continua a ser a palavra de ordem. Já
investir é um risco que poderá não se traduzir no retorno desejado. Sobretudo, pela
instabilidade dos mercados e pela tendência para os juros mais baixos. E quando se trate
de investidores pouco ou nada experientes, maior é o risco. O ideal é poupar valores de
forma a poder movimentá-lo ou resgatá-lo quando bem entender. Caso contrário, em um
cenário de bonança do mercado financeiro e da economia como um todo, o investimento
será a melhor opção.
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1. INTRODUÇÃO
Falaremos, agora, do universo que dinamiza a economia como um todo. O mercado
financeiro existe há séculos e é o complementar do investimento produtivo. Embora muitos
dizem como o oposto, o mercado financeiro tem uma capacidade de movimentar trilhões
de recursos que visam aquecer a economia com mais agilidade e rapidez. Em Wikipédia
(2019), as subdivisões do mercado financeiro dão-se em:
Mercado de capitais: é um meio de distribuição de valores mobiliários, que tem o
objetivo de gerar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas e viabilizar o seu
processo de capitalização. Isto quer dizer que o objetivo é direcionar os recursos
financeiros da sociedade para o comércio, a indústria e outras atividades econômicas,
assim remunerando melhor o investidor. Fazem parte desta área a compra e a venda
de ações, debêntures etc.;·
Mercado de crédito: atuam neste segmento diversas instituições financeiras e não
financeiras prestando serviços de intermediação de recursos de curto, médio e longo
prazo para agentes deficitários que necessitam de recursos para consumo ou capital de
giro. É o segmento onde ocorrem operações de empréstimo, arrendamento,
financiamento etc.;
Mercado de câmbio: é onde são negociadas as trocas de moedas estrangeiras (dólar,
euro, yuan etc.).
Mercado monetário: é o mercado onde se concentram as operações para controle da
oferta de moeda e das taxas de juros de curto e curtíssimo prazo com vistas a garantir a
liquidez da economia. Abrange toda a rede de entidades ou órgãos financeiros que
negociam títulos ou valores, concedendo empréstimos a empresas ou particulares a
curto prazo, em troca do pagamento de juros.
2. AÇÕES
Segundo a Wikipédia (2019) são as parcelas que compõem o capital social de uma
empresa, ou seja, são as unidades de títulos emitidas por sociedades anônimas. Quando
as ações são emitidas por companhias abertas ou assemelhadas, são negociados em
bolsa de valores ou no mercado de balcão. As ações representam a menor fração do
capital social de uma empresa, ou seja, é o resultado da divisão do capital social em
partes iguais, sendo o capital social o investimento dos donos na empresa, ou seja, o
patrimônio da empresa, esse dinheiro compra máquinas, paga funcionários etc. O capital
social, assim, é a própria empresa.
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a. Tipos de ações
Existem dois tipos de ação. As ações ordinárias nominativas (ON), são ações que
proporcionam participação nos resultados econômicos de uma empresa. Confere a seu
titular o direito de voto em assembleia. Não dão direito preferencial a dividendos,
geralmente, o código da ação identificada como ordinária na bolsa de valores é dada por:
EMPRESA (Em quatro caracteres) + 3
Já as preferenciais nominativas (PN), são ações que oferecem a seu detentor
prioridades no recebimento de dividendos e/ou, no caso de dissolução da empresa, no
reembolso de capital. Em geral, não concede direito a voto em assembleia. O código de
uma ação classificada como preferencial é:
EMPRESA (Em quatro caracteres) + 4
b. Mercado de ações
Mercado integral (lote-padrão): Lote de títulos que apresentam múltiplos da
quantidade estabelecida como lote padrão. Essa quantidade de títulos é prefixada pelas
bolsas de valores. Quando um investidor opera comprando ou vendendo em múltiplos do
lote padrão, sua ordem cai no mercado integral, onde estará disponível para investidores
de maior porte, que também estão operando dentro do lote padrão.
Mercado fracionário (lote fracionário): Lote de títulos que apresenta uma quantidade
de ações inferior ao lote-padrão estabelecido. Quando um investidor opera comprando ou
vendendo em quantidades abaixo do lote padrão, sua ordem cai em um mercado paralelo
chamado de Mercado Fracionário, onde estará disponível somente para investidores de
pequeno porte, os quais também estão operando abaixo do lote padrão. O código da
empresa é dado por:
EMPRESA (Em quatro caracteres) + número (se preferencial ou ordinária) + F
c. Bolsa de valores
Ambiente de negociações onde se realizam a compra e venda de ações ordinárias e
preferenciais.
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d. Alta e baixa
Para entender esses movimentos, precisa conhecer que: a força compradora é dada
pela demanda por essas ações. Força vendedora é dada pela oferta deles. Ambos se
dialogam pelo equilíbrio no mercado. Quando a força compradora é maior, significa dizer
que há muitos demandando pela ação. Portanto, ela encarece, valoriza, tendo alta.
Quando a força vendedora é maior, significa dizer que há ação demais para pouco
comprador. Portanto, tende a cair de preço de tal maneira que haja comprador para ela.
Neste cenário, temos uma desvalorização ou baixa. Os indicadores podem ser dados em
verde (alta) e vermelho (baixa).
Fig. 4 – Portal da B3 (mercados)

Fonte: B3. Portal da B3. Elaboração própria.

e. Riscos
Há situações que são inerentes a qualquer investimento, incluindo as ações: os
riscos. São circunstâncias futuras que podem acarretar qualquer revés na expectativa de
um determinado investimento. Em ações, os riscos são maiores. São dois tipos de riscos
que esses ativos são submetidos.
Riscos de mercado (WIKIPEDIA, 2019) são perdas causadas pela oscilação de
preços das commodities, das taxas de juros e câmbio. Como exemplos desse risco têm-se
a compra, venda e fixação do preço de commodities, o fechamento de câmbio, o
embarque de mercadorias, os contratos a termo, contratação de empréstimos etc. Já
os riscos idiossincráticos são riscos inerentes à própria ação. Geralmente, maiores.
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3. TÍTULOS DO GOVERNO
Títulos do governo ou títulos públicos são ativos emitidos pelo Tesouro Nacional
para financiar as atividades do Governo Federal. Quem investe em títulos públicos está
comprando papéis da dívida brasileira. São ativos de renda fixa, isto é, têm rendimento
projetável antes da aplicação. O rendimento pode ser prefixado (juro anual definido),
atrelado à variação da Selic (taxa de juros da economia) ou atrelado ao IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país).
O pagamento do investimento e da valorização ocorre no vencimento do título ou na
venda antecipada do papel. Na venda antecipada, os títulos atrelados à inflação e
prefixados sofrem com a chamada marcação a mercado, ou seja, podem apresentar
volatilidade ao longo da aplicação para a negociação antes do vencimento. Em parceria
com a BM&F Bovespa (bolsa de valores), o programa oferece a venda de títulos públicos
para pessoas físicas de forma prática e acessível, com aplicação mínima de
aproximadamente R$ 30,00 e a garantia de recompra dos papéis a qualquer momento
antes do vencimento pelo Banco Central.
Os títulos podem ter longo prazo, o qual pode chegar a algumas décadas. Nesses
papéis, a garantia de segurança do crédito é oferecida pelo Governo Federal, que se
compromete em pagar o valor dos títulos do Tesouro Direto. Como os títulos públicos são
o que sustentam os pilares da economia, o risco desse investimento é considerado o mais
baixo possível. É muito mais seguro investir em Tesouro Direto, por exemplo, do que em
poupança, que é garantida pelo FGC, mas apenas até o limite de R$ 250 mil por CPF e
instituição em que o valor estiver depositado.
Há três tipos de títulos públicos, de acordo com sua rentabilidade: a prefixada (juro
anual predefinido), a vinculada ao IPCA (paga a variação da inflação oficial mais um juro
prefixado) e a atrelada à taxa de juros Selic (que paga essa taxa mais um juro mínimo).
Veremos, em seguida, alguns exemplos de títulos públicos.
O título Tesouro IPCA+ (NTNB Principal) é apresentado com um percentual de juros
ao ano mais a variação do IPCA do período. A remuneração e o desconto do Imposto de
Renda ocorrem no vencimento do título. Quanto ao Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
com Juros Semestrais também é definido com um juro anual mais a variação do IPCA do
período. A diferença está em sua remuneração, com pagamentos a cada seis meses (com
incidência de recolhimento de Imposto de Renda a cada semestre).
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Falando do Tesouro Prefixado, o rendimento desse tipo de título é predefinido, e
você pode calcular exatamente o valor a ser resgatado no seu vencimento. Ele oferece
volatilidade e se valoriza ou desvaloriza de acordo com as projeções da economia. Já o
Tesouro Selic a rentabilidade desse título é vinculada à Selic, a taxa de juros básicos da
economia. Um aumento da Selic eleva o rendimento, e uma redução desfavorece a
rentabilidade.
4. FUNDO DE INVESTIMENTO
Fundo de investimento (PORTAL ADFVN, 2019) é um tipo de aplicação financeira
que reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas), com o objetivo de obter lucro
com a compra e venda de títulos e valores mobiliários, de cotas de outros fundos ou de
bens imobiliários, no Brasil e no exterior. A soma de todos os recursos aplicados no fundo
por seus vários investidores constitui o patrimônio do fundo e, ao investir em um fundo, o
dinheiro aplicado é convertido em cotas, as quais representam frações desse patrimônio.
Cada investidor (cotista) possui um número de cotas proporcional ao valor total de
seus investimentos. Assim, quanto maior for o valor investido, mais cotas terá o
investidor.O valor da cota do fundo de investimento é calculado diariamente por meio da
divisão de seu patrimônio líquido pelo número total de cotas em circulação. O patrimônio
líquido é calculado pela soma do valor de todos os ativos que constituem os investimentos
do fundo, descontando as obrigações, inclusive aquelas relativas à sua administração.
Um fundo de investimento é um tipo de aplicação financeira coletiva, na qual os
recursos de todos os investidores são utilizados para adquirir bens que pertencerão a
todos os investidores, respeitando sempre a proporção de investimento realizado por cada
um. Exemplo a seguir.
Um investidor aplica R$ 5.000,00 em cotas de determinado fundo de investimento
que, na data da aplicação, possui um patrimônio líquido de R$ 600 milhões e 3 milhões de
cotas. A partir destas informações podemos calcular o valor da cota na data da aplicação:
R$ 600.000.000,00 / 3.000.000 = R$ 200,00.
Donde o Valor da Cota = Patrimônio Líquido / Número Total de Cotas. Em seguida
calcularemos o número de cotas adquiridas pelo investidor:
R$ 5.000,00 / R$ 200,00 = 25 cotas.
Donde o Número de Cotas = Valor Aplicado / Valor da Cota.

31

UNIDADE 5 - NOÇÕES BÁSICAS DO MERCADO FINANCEIRO

5. REFERÊNCIAS
BANCO

BTG

Pactual.

Títulos

Públicos:

o

que

são,

rentabilidade

e

como

investir. Disponível em: <https://www.btgpactualdigital.com/blog/investimentos/tudo-sobretitulos-publicos>. Acesso em 08 de setembro de 2019.
PORTAL ADVFN Brasil. O que são Fundos de Investimento? Disponível em:
<https://br.advfn.com/investimentos/fundos/o-que-sao-fundos>. Acesso em 08 de setembro
de 2019.
PORTAL B3. Projeções e análises. Disponível em: <https://br.tradingview.com/ideas/b3/>.
Acesso em 08 de setembro de 2019.
PORTAL

Wikipédia.

Ação

(finanças).

Disponível

em:

<https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_(finan%C3%A7as)>. Acesso em 08 de
setembro de 2019.
PORTAL

Wikipédia.

Mercado

financeiro.

Disponível

em:

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_financeiro>. Acesso em 08 de setembro de 2019.

PORTAL
Wikipédia.
Risco
de
mercado.
Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_de_mercado>. Acesso em 08 de setembro de 2019.

