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A alta da taxa básica de juros da economia (Selic), que foi para 12,75%
ao ano, beneficia os investimentos em renda fixa, como fundos DI, CDBs,
LCIs e LCAs.

Quem tem dinheiro para aplicar vai ganhar mais juros investindo nessas
modalidades que pagam uma porcentagem do CDI, taxa fixada
diariamente pelos bancos e que acompanha a evolução da Selic.

Poupança perde competitividade

Com o aumento dos juros, a poupança perde competitividade diante dos
fundos de renda fixa, até mesmo daqueles que têm altas taxas de
administração, acima de 1%.

Além disso, a inflação também corrói os rendimentos da aplicação.

O economista Miguel Ribeiro de Oliveira, da Anefac, aconselha o
investimento em poupança apenas para quantias pequenas de dinheiro.
"Até R$ 5.000", diz.

Raphael Juan, gestor da BBT Asset, desaconselha o investimento para
qualquer quantia.

Para o planejador financeiro pessoal Rogério Nakata, da empresa
Economia Comportamental, há muitas opções melhores do que a
poupança.

Títulos do Tesouro x fundos

Nakata sugere investir em títulos do Tesouro Direto atrelados à taxa Selic.
"Prefiro o Tesouro Direto ao investimento em fundos, pois o investidor não
precisa pagar taxa de administração e consegue fazer o investimento sem
intermediários", diz.
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Mas, se o investidor preferir investir por meio de fundos, Nakata sugere
procurar opções que cobrem taxas de administração inferiores a 1%.

LCAs, LCIs, títulos pré e pós-fixados

Para Nakata, as LCAs e LCIs devem continuar atraindo os investidores,
principalmente pela isenção de Imposto de Renda.

"Papéis que paguem acima de 90% do CDI em seis meses já são uma boa
opção", diz. "Esse valor equivale a um CDB que paga 112,5% do CDI no
mesmo período." 

Raphael Juan, porém, aconselha cautela com o investimento. "O governo
já sinalizou que pretende tirar a isenção do IR das LCAs e LCIs", diz.

Para ele, a melhor aplicação nesse momento são títulos prefixados ou até
mesmo os pós-fixados. Ele afirma que o investimento deve ser feito em
títulos de curto prazo, no máximo até 2018.

NTN-Bs (títulos indexados à inflação)

Quem quer investir em títulos do Tesouro indexados à inflação deve
escolher com cuidado o prazo do investimento.

"São uma excelente opção para quem vai ficar com eles até o
vencimento, pois estão pagando próximo de 6,5% ao ano mais a variação
do IPCA", diz. Juan alerta, porém, para a instabilidade das NTN-Bs.

Segundo ele, esses papéis oscilam de preço tanto quanto ações na Bolsa
de Valores. "As NTN-Bs com vencimento para 2050 subiram 1,43% este
mês. É uma oscilação de ação na Bolsa, pois o que sobe da mesma forma
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pode cair", diz.

Bolsa e dólar

Num cenário de juros elevados, a Bolsa costuma não ter um bom
desempenho, já que os investidores não precisam correr tantos riscos
para obter boa rentabilidade.

"Apesar de termos até ótimas opções de compras em um ambiente de
retração econômica, as ações terão perda de valor e os dividendos pagos
pelas empresas serão reduzidos frente a resultados ruins em seus
balanços", diz Miguel Ribeiro de Oliveira.

O investimento em dólar não é aconselhado pelos especialistas, a não ser
que a pessoa pretenda fazer gastos na moeda estrangeira.

"Dólar não paga dividendos, não é um ativo, é especulação. Jamais
aconselharia a compra de dólar para a pessoa física, mesmo com
tendência de alta da moeda", afirma Raphael Juan.
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walmir10 5 meses atrás

Investir na china e o melhor negocio,ja que tudo que tem aqui e chines.

Especulador Arrependido 5 meses atrás

Com o dolar acima de 3,00 vai ser mais difícil ver coisas chingling

osnizinho 5 meses atrás

Na era Collor, a poupança foi sumariamente sequestrada, neste governo ela
esta sendo consumida lentamente para devaneio dos banqueiros que pegam a
miseros 0,5% e repassam a exorbitantes 10%. Poupança, se tornou um
investimento a ser evitado, vamos ver onde os bancos vão arrumar dinheiro
agora que o Brasil não tem credibilidade para pegar dinheiro la fora.

Akuma Dash 5 meses atrás

Cara, a cad a1 emprestados mais 9 mil são criados do além! Banco
nunca perca, apenas em decisões judiciais.

[Wanted] Ernandes #ABC# 5 meses atrás

Ao menos meus investimentos no tesouro e lci vão render mais... Enquanto
poupança perde grana (ganha 7% mas não cobre a inflação que deve ser
proximo dos 8%), lci de 1 ano pagando 105% to cdi.. Deve dar uns 13% ao ano,
quase o dobro da poupança e 5% acima da inflação... Eh pouco mas melhor que
deixar parado ou na poupança perdendo dinheiro.
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Luis Q 5 meses atrás

O melhor negócio é comprar ações da Petrobrás (para vender daqui a 20 anos).

ex crente 5 meses atrás

como é bom ferrar com os pobres deste pais, voltamos quase aos anos 80, onde
no 1 dia o pagamento acabava, juros de 200% ao ano e aumento de salário de
7%, e ainda acham que estaO na crista da onde, PT VCS JÁ ERAM,eu votei em
vcs ,maldita hora que confieI nesta cara chamado lula, NUNCA MAIS ,pior que os
outros partidos também são puro lixo e não são recicláveis pelo menos durante
20 anos , coitado de nossos filhos, esperar o que destes lixos

Brasileiro, apenas 5 meses atrás

Ainda não está como eu quero... Aguardarei um pouco mais...

so fogao 5 meses atrás

Para aplicar meu BEMAVENTURADO dinheirinho aqui no Brasil, não é necessário
aconselhamento, pois que qualquer palpite se transforma em perda, garantida e
total. Sendo assim, se queres aplicar e tirar algum proveito, procure um bordel,
* bem caro,** que garanto teras, a olho vivo, como vão passar a mão no vil
metal .

Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor da
mensagem. 
Leia os termos de uso
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