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Taxa Selic a 3,75%,  
e agora? Onde investir?  
 

 

 

Só para deixar mais claro o que isso significa. Vou explicar um conceito importante que 

deve ser entendido de uma vez por todas!  

Em 2016, a taxa básica da economia, a Selic chegou a 14,25% ao ano. Nessa época, era 

muito fácil ganhar dinheiro, pois os investimentos em Renda Fixa rendiam por volta de 

14% a 15% ao ano, e naquela época, a Poupança rendia 0,5% ao mês mais uma taxa 

chamada TR (Taxa Referencial), ou seja, a Poupança rendia, no ano, 6,17%, 

aproximadamente. Importante ressaltar que essa taxa Selic a 14,25% era extremamente 

ruim para o Brasil, pois os empréstimos ficaram caros e o Brasil pagava juros altos aos 

estrangeiros e investidores.  

Voltando ao conceito e sua importância de entendimento, pois sei que textos assim vão 

chegar para muita gente, tanto leigas como com mais expertise no mercado que também 

não vão saber aonde investir.   

Toda vez que falamos em rendimentos de uma aplicação, temos que entendê-lo como 

uma divisão entre dois fatores: os juros nominais e os juros reais.  

Os juros nominais são os que a sua aplicação rende, e os juros reais são os rendimentos 

descontados da inflação. Isso acontece porque a inflação é a perda do poder de compra da 

moeda. Então, para fazer uma conta de padaria, se sua aplicação rende 10% ao ano e a 

inflação foi de 5%, significa que você teve um juro real de 5%. A conta exata é dividindo e 

não diminuir, mas vale pelo conceito.  

A inflação tem sempre que ser levada em consideração em qualquer conta. Entenda: se 

em janeiro você tem R$1 milhão para comprar um apartamento e, ao final do ano, a 

inflação foi de 10%, significa que, agora, o apartamento vai custar R$1.100.000. Então, se 

você não teve rentabilidade do seu dinheiro acima da inflação, vai acabar comprando um 

apartamento menor. 

Em 2020, o Brasil estava evoluindo muito no conceito econômico, com a inflação 

estabilizada em 4% e a taxa de juros menor do que 5%. Mas, agora, com a crise, chegou a 

3,75%.  
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Veja como foi esse comportamento ao longo dos anos: 

 

 

 

E agora agravou mais pelo seguinte, com essa nova taxa veja como ficam os rendimentos 

agora descontando a inflação: 

 

Simulação de R$100 mil 

 
Juros ao Ano Inflação Rendimento Nominal Rentabilidade Real 

Poupança  2,62% 4% R$102.262,00 -R$1.738,00 

100% do CDI*   3,18% 4% R$103.180,00 -R$820,00 

120% do CDI * 3,82% 4% R$103.820,00 -R$180,00 

Simulação 15% de imposto 

Inflação de 4% 

 

Viram? Analisaram? É isso mesmo que você observou. Ao deixar R$100 mil na Poupança, 

você estará perdendo dinheiro.  

E em investimentos com 120% do tal do CDI, você também estará perdendo dinheiro.  

Então, que eu faço?  

Calma, vou trazer um exemplo prático para que entenda. Para isso, vou sair preenchendo 

um questionário online, em alguma corretora, e vou aplicar na carteira que o sistema me 

der como exemplo. Veja abaixo: 
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Pode parar! É claro que não se pode fazer isso. Você precisa de um objetivo, como tudo na 

vida, inclusive nos investimentos e sua vida financeira.  

Pense comigo: se no trabalho você tem um objetivo, que é o de ganhar mais, não perder o 

emprego ou ser promovido, o Neymar tem objetivo de ganhar a Copa do Mundo ou ser o 

melhor jogador do mundo. Atualmente, os brasileiros seguem implacáveis na busca por 

achar uma vacina para o coronavírus. 

Tudo tem que ter um objetivo e você também tem que ter o seu.  

Então, no mercado financeiro, com os investimentos também é assim. E um bom trabalho, 

feito com seriedade, comprometimento e expertise, só pode ser realizado levando em 

conta os seus objetivos. É por isso que, lamento dizer, mas só posso te ajudar após uma 

conversa ou, pelo menos, um bate-papo mais aprofundado. E vou explicar o porquê.  

O primeiro passo é você fazer um plano de investimentos para a sua vida. Sem isso, é 

impossível você saber aonde investir e o que fazer. 
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E por que isso? Pensa comigo! 

Imagine o seguinte cenário: Uma pessoa com 50 anos, que deseja se aposentar aos 65 

anos e que já tem hoje guardado R$500 mil. Ganha de salário por volta de R$15 mil, sem 

correr o risco de perder o emprego ou ter alguma diminuição de receita. Aqui é só um 

exemplo para fazer conta. 

Essa pessoa gasta, em média R$ 5 mil por mês e guarda R$ 10 mil para investimento. 

Mantendo essa realidade, que é difícil eu sei, pois o brasileiro adora gastar. Mas, digamos 

que essa realidade se sustente. Neste caso, eu nem preciso fazer conta, pois ela pode 

aplicar na Poupança que será independente financeiramente. Só uma crise, como a do 

coronavírus para mudar isso. (Que momento ruim, né, para essa piada). 

Enfim, agora vamos ao seguinte exemplo mais realista. Uma pessoa com 40 anos, que 

quer se aposentar aos 60 anos, e tem renda de R$10 mil, com gastos de R$ 8.000 e reserva 

de R$2 mil ao mês. Ela tem que ter um plano. Neste caso, ela precisa ter um plano. Na 

verdade, todos temos que ter.  

Se você não souber quando, qual renda e como quer se aposentar é impossível dizer o 

melhor investimento. Por que no caso do nosso exemplo 1, ele pode aplicar em Poupança 

que vai chegar ao objetivo. Nunca pensei que fosse afirmar isso, mas sim, com a Poupança 

ele chegará.  

Então, se ele chega, aplicando no pior investimento do Brasil, à sua independência 

financeira, por que vai correr mais risco? Já no outro caso, ele só chegará na aposentadoria 

desejada, se tiver, anualmente, um rendimento fora do comum. 

O que eu quero dizer aqui é que todos precisam ter um plano. Esse plano é baseado em 

alguns fatores como: qual idade estou hoje, qual idade quero me aposentar, qual minha 

renda, qual minha despesa, quanto sobra por mês e qual renda quero me aposentar.  

Aliás, agora você precisa de um super plano, né, pois hoje é mais difícil de ter bons 

rendimentos do que antigamente. Para se ter uma ideia, sabe quanto tempo demora para 

dobrar o seu dinheiro?  
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É triste. Mas, e agora? O que fazer neste momento? 

Eu e meu time fazemos para você, totalmente gratuito, um plano de 

investimentos. Basta deixar seu nome, e-mail e telefone, que vamos te ajudar na 

sua vida financeira.  

Com o plano de investimentos, você saberá exatamente a sua realidade financeira 

e o que tem que ser feito para conquistar seus objetivos!  

 

 

por: 

Samyr Castro 

Fundador e conselheiro InvestSmart 

 

 

 

 


