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Não há tema mais interessante, quando se fala em economia, do que os ganhos obtidos com 

especulação financeira. Investimentos em ações, câmbio, títulos públicos, CDB e outros são muitas 

vezes encarados como temas esotéricos por parte da população, mas não deveriam! Só como 

exemplo, uma pessoa que colocou R$ 50 000,00 no Boston small cap Valuation (Bank Boston) em 1 

999 e nunca mexeu nesse dinheiro, fechou dezembro de 2 004 com aproximadamente R$ 370 000,00 

no bolso!

O investimento mais tradicional abraçado pela classe média – a caderneta de poupança - é 

invariavelmente superado pela inflação, o que implica em perda real para os aplicadores. Assim 

sendo, é necessário que haja uma reavaliação urgente na mentalidade dos mesmos. Nesse caso, 

para aqueles que querem evitar grandes riscos de flutuação no seu patrimônio, mas estarem sujeitos 

a uma remuneração menor, porém real, a melhor opção de investimento seriam os fundos DI e o CDB.

 O receio de adentrar nesse mundo fascinante das finanças se deve, em grande parte, à 

criação de mitos ao longo do tempo e o primeiro grande mito a ser abandonado é o de que apenas os 

grandes investidores podem investir em ações, CDBs e assemelhados. Isso porque com apenas R$ 

100,00 é possível entrar em um fundo de ações na maioria dos bancos de varejo. Para o caso de CDB 

e grande parte dos fundos de renda fixa a exigência é um pouco maior, mas é possível encontrar 

opções para quem dispõe de R$ 1000, 00 a R$ 2000, 00, por exemplo. Nesses casos, CDB e fundos 

DI, os rendimentos superam com facilidade a inflação e a poupança, ainda que sofram um corte pela 

tributação. É exatamente por isso que, para os mais conservadores, essas seriam as melhores 

opções por apresentarem baixíssimo risco e boa remuneração. Já para aqueles que desejarem se 

aventurar no mercado financeiro e colocar seu dinheiro em ações, a melhor opção continua sendo 

adquirir cotas de fundos de ações (composições de carteiras de investimento variadas, diversificadas 

o suficiente para absorverem os solavancos do mercado financeiro). Para esse ano, fundos de ações 

de exportadoras continuam sendo um bom negócio. Vale lembrar que a renda variável é um 

investimento para o logo prazo, por isso, pense num.
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A JANELA ECONÔMICA é um espaço de divulgação das idéias e produção científica dos professores, alunos e 

ex-alunos do Curso de Economia das Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba.

- Cada artigo é de responsabilidade dos autores e as ideias nele inseridos, não necessariamente, refletem o 

pensamento do curso.

- O objetivo deste espaço é mostrar a importância da formação do economista na sociedade.
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