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Resumo: O objetivo deste Texto para Discussão é examinar os efeitos da manutenção 
de elevada taxa de juros real na economia brasileira. Examina as evidências empíricas 
da dependência de trajetória provocada pelo alto juro, que tem como efeito a 
ampliação tanto do funding quanto da desigualdade social na apropriação da riqueza 
financeira. O elevado juro, ao invés de combater o processo cumulativo inflacionário 
e levar ao equilíbrio geral, intensifica um processo de acumulação de capital 
financeiro e desequilíbrio social. Com a concentração da riqueza financeira, o poder 
de barganha dos investidores (ou “rentistas”) aumenta em favor da manutenção do 
alto juro e em desfavor do crédito farto e barato para consumidores e 
empreendedores. 
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Abstract: The objective of this Discussion Paper is to examine the effect of high real 
interest rate maintenance in the Brazilian economy. It analyzes the empirical 
evidence of the path dependence caused by the high interest, which has the effect of 
increasing financial funding and social inequality of wealth. The high interest, instead 
of combating the inflationary cumulative process and lead to the desired overall 
balance, intensifies a process of accumulation of financial capital and social 
imbalance. With the concentration of financial wealth, the investor (or “rentier”) 
bargaining power increases in favor of maintaining the high interest and to the 
detriment of plentiful and cheap credit for consumers and entrepreneurs.  
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1. Introdução 

Um colega adepto de outra corrente de pensamento econômico dirigiu-me uma 
pergunta só aparentemente simples: quais os motivos que justificam a poupança ser 
baixa no Brasil mesmo com os juros tão elevados?  

Em uma releitura do manual pelo qual aprendi, na minha graduação, Macroeconomia 
Keynesiana (Dillard; 1948), verifico que, na abordagem da Síntese Neoclássica-
keynesiana, a igualdade entre o investimento agregado e a poupança agregada é uma 
condição de equilíbrio independentemente do nível de emprego existente. Essa 
igualdade é uma consequência das variações do nível da renda. Se o investimento 
aumenta, então multiplicará a renda até que a poupança procedente do aumento da 
renda seja igual ao aumento do investimento. Se o investimento diminui, então a 
renda diminuirá até que a poupança procedente da renda reduzida seja igual ao menor 
investimento. Esse mecanismo está ligado à ideia de um equilíbrio instável, diferente 
do equilíbrio de pleno emprego, em que o investimento é igual à poupança.  

Esta concepção de investimento produtivo se distingue da de investimento puramente 
financeiro. Neste caso, o investimento adicional do grupo que compra títulos 
financeiros é exatamente compensado pelo desinvestimento do grupo que vende esses 
títulos. Por serem meras trocas de propriedades, não adiciona valor, ou seja, no 
sistema estático, tomado em seu conjunto, os investimentos financeiros se cancelam 
reciprocamente. Não há investimento real porque não se adiciona capital produtivo. 

Já a poupança é definida como o excesso de renda sobre o gasto de consumo. 
Poupança é igual à renda menos o consumo. No entanto, ao se atentar para a 
complexidade do sistema não se pode adotar o reducionismo de deduzi-la, 
imediatamente, dos diversos comportamentos do indivíduos isolados. O aumento da 
poupanças individuais não resulta na elevação da poupança da comunidade. Ela 
corresponde à redução no consumo, então, quando alguns indivíduos não gastam, 
provocam a redução da renda de outros, prejudicando em consequência a capacidade 
para poupança destes. Então, se não se refere à poupança macroeconômica ex-post, 
não se compreende aquela igualdade entre o investimento e a poupança. 

O volume da poupança depende da renda. Nos distintos níveis da renda nacional, a 
propensão a poupar certa proporção dessa renda da sociedade é relativamente estável. 
Como o investimento, por sua vez, não depende significativamente do volume de 
renda nacional, mas sim de fatores dinâmicos como o grau de autofinanciamento, as 
expectativas de lucro, o grau de ociosidade da capacidade produtiva, o bônus 
demográfico e as inovações, os empreendedores investem sem se questionar se houve, 
antes, uma elevação de quantia equivalente em poupança.  

Investidores produtivos e investidores financeiros (“poupadores”) são, por via de 
regra comportamental, dois conjuntos distintos de indivíduos que tomam suas 
decisões independentemente um dos outros. Entretanto, na Contabilidade Social, por 
construção, aparece como a resultante líquida do comportamento coletivo a igualdade 
ex-post entre o investimento e a poupança no período considerado. Isto ocorre via 
flutuações da renda. Como o investimento é instável, imprevisível e autônomo, 
enquanto a poupança é estável, previsível e induzida, o investimento é mais dinâmico 
e dominante, já que desencadeia o processo que multiplica a renda. 
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Nessa Contabilidade Social, investimento é a parte da renda gerada que excede o 
valor dos bens de consumo em dado período. A poupança é definida como o excesso 
da renda sobre o gasto para consumo. Logo, por definição, a poupança tem de ser 
igual ao investimento. Keynes adverte que essa igualdade contábil pode se estabelecer 
em nível inferior ao de pleno emprego. 

Na abordagem neoclássica, a igualdade entre investimento e poupança é associada às 
variações da taxa de juros. Na abordagem keynesiana, é associada às variações do 
nível de renda. Ela critica a inferência de que cada ato de não gastar (“poupança”) de 
um indivíduo aumentará o investimento global na mesma quantidade. Se isto fosse 
verdade, tudo que se deixa de comprar em bens de consumo seria compensado por 
compras de bens de investimento e o desemprego não existiria. 

Acréscimos nas riquezas individuais podem malograr ou ser prejudiciais em relação à 
sociedade em geral. O efeito de não gastar é reduzir a demanda por consumo com 
relação ao que ela seria se houvesse sido gasta toda a renda recebida. Na ausência de 
gastos dos investidores produtivos, os investimentos financeiros resultam em 
estagnação econômica da sociedade. Reduzirá a demanda efetiva, e com ela a renda e 
o emprego, se não houver compensação com elevação do investimento produtivo. A 
chave da prosperidade em economia de troca mercantil, em que o gasto de um 
indivíduo é a renda recebida por outro, é o gasto – e não a “poupança individual”! 

As antigas noções de moral, seja a do cristianismo medieval anti-usura, seja a do 
protestantismo ascético antissemita, estão propensas a ver na frugalidade pessoal uma 
virtude aplicável tanto à sociedade quanto ao indivíduo. A virtude privada da 
parcimônia passa a ser um vício público, devido ao desemprego que provoca. Fica 
sem justificativa em uma economia de endividamento bancário e não de predomínio 
do autofinanciamento com lucros retidos. Faltando à poupança uma compensação 
adequada com investimento, a frugalidade gera pobreza e não riqueza. 

Dividirei esse Texto para Discussão, além desta Introdução, nas seguintes partes. A 
primeira examina a hipótese da “escassez de poupança” na economia brasileira em 
contraste com a hipótese de “excesso de poupança” na economia mundial e propõe 
uma visão alternativa do problema. A segunda parte analisa as evidências empíricas 
da dependência de trajetória provocada pelo alto juro, isto é, seus efeitos sobre o 
funding e a desigualdade social na apropriação da riqueza financeira. Na terceira 
parte, testarei a hipótese inicial de que o elevado juro provoca como efeitos colaterais 
um processo acumulativo de riqueza financeira e desequilíbrio social na geração de 
fontes de financiamento do investimento no Brasil. Com a concentração dessa riqueza 
financeira, o poder de barganha dos investidores (ou “rentistas”) aumenta em favor da 
manutenção do alto juro e em desfavor do crédito farto e barato para consumidores e 
empreendedores. Apresentarei simulações do enriquecimento financeiro propiciado 
pela elevada taxa de juros e concluirei. 

2. Excesso ou Escassez de Poupança: Uma Visão Alternativa do Problema 

No debate contemporâneo sobre “estagnação secular”, Lawrence Summers (em Valor, 
08/05/15) apresentou a hipótese de Excesso de Poupança. O mundo industrializado 
enfrenta, na sua visão, um quadro prolongado de demanda inadequada, contribuindo 
“para o crescimento fraco, pressões deflacionárias e juro real de equilíbrio muito 
baixo”. A culpa seria da China – “bode expiatório da vez” –, pois os chineses não 
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apreciam sua moeda nacional nem abrem seu mercado interno para as exportações 
norte-americanas, mantendo baixo o potencial de consumo do que seria o maior 
mercado mundial.  

De acordo com essa visão estagnacionista, os asiáticos poupam demasiadamente e 
exportam sua “poupança interna” sob forma de “poupança externa” (déficit do 
balanço de transações correntes) ao mundo ocidental. Em síntese, os norte-americanos 
consumiriam e os orientais financiariam essa sociedade consumista. Por ironia 
histórica, os comunistas sustentariam os consumistas… 

A propensão a consumir não significa um mero desejo de consumir, e sim o consumo 
efetivo que se realiza com os distintos níveis de renda. Refere-se tanto à comunidade 
em seu conjunto quanto a um indivíduo. Supõe-se que a proporção em que o consumo 
aumenta ou diminui, à medida que se eleva ou se declina a renda, possui grande 
regularidade. 

Um importante fator que determina quanto se gastará no consumo de um dado volume 
de renda da sociedade é a distribuição da renda. Como  o não-gasto de consumo (ou 
“poupança”) individual representa o excedente da renda que não se utiliza para o 
gasto corrente, a “poupança” depende da existência de pessoas ricas com renda 
superior a suas necessidades correntes de consumo. Para os ricos, a condição normal é 
investir a sobra de renda no mercado financeiro, para os pobres, a normalidade é a 
carência de renda para atender suas necessidades básicas de consumo. 

A grande desigualdade na distribuição da renda e a concentração da riqueza financeira 
conduzem a um automatismo na elevação da “poupança” dos muito ricos. Mesmo 
comprando tudo que desejam em consumo corrente, sobra-lhes renda para aplicar no 
mercado financeiro. Logo, a grande proporção de “poupança financeira” é feita por 
um número relativamente reduzido de recebedores de elevadas rendas. A grande 
massa popular vive “da mão para a boca”. São sobreviventes que conseguem só 
atender às necessidades básicas de bens de consumo não duráveis e necessitam de 
financiamento comercial para adquirir bens de consumo duráveis. 

Daí surge a hipótese reacionária: se a renda fosse distribuída com maior igualdade, a 
poupança agregada da sociedade tenderia a ser menor. Justifica-se assim a ampliação 
da desigualdade social de renda e de riqueza, pois ela tende a baixar a propensão a 
consumir e elevar a propensão a poupar! 

Hirschman (1992), analisando A Retórica da Intransigência a partir exemplos 
extraídos tanto de discursos parlamentares como de livros clássicos do pensamento 
antirreformista, demonstra que existem três teses reacionárias principais no discurso 
que reage contra as tentativas de conquistas sociais históricas: futilidade, ameaça e 
perversidade. Há duzentos anos, em todos os lugares, elas se repetem, 
compulsivamente, na retórica dos conservadores, todas elas destinadas a convencer 
que qualquer tentativa de mudar a sociedade é inútil, desastrada ou prejudicial. 

A tese da futilidade sustenta que as tentativas de transformação social serão 
infrutíferas, que simplesmente não conseguirão “deixar uma marca”. A tese da 
ameaça argumenta que o custo de qualquer reforma ou mudança proposta é alto 
demais, pois coloca em perigo outra preciosa realização. E, de acordo com a tese da 
perversidade, qualquer ação proposital para melhorar determinado aspecto da ordem 
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econômica, social ou política só serve para exacerbar a situação que se deseja 
remediar.  

Um clássico argumento da retórica do reacionarismo contra a redistribuição da renda 
via imposto progressivo é o risco da tributação elevada sobre altas rendas 
desestimular a iniciativa privada da qual depende a economia capitalista para cobrir a 
disparidade entre a renda e o consumo e alcançar alto nível de emprego. Se a taxação 
progressiva aumentar a propensão ao consumo à custa do incentivo a investir, as 
perdas no emprego pela queda do investimento podem anular os benefícios devido ao 
aumento das vendas. Nesse caso, o gasto público teria de substituir a ausência do 
gasto privado. 

Na verdade, a desigualdade entre rendas restringe o potencial social de consumo, 
levando à dependência social de decisões de gastos de consumo da diminuta elite 
socioeconômica. Quanto menor é sua propensão a consumir, maior é a dependência 
do investimento a que se sujeita a economia para alcançar um elevado nível de 
emprego e renda. 

Em resumo, segundo a Síntese Neoclássico-keynesiana, em curto prazo, as variações 
de consumo dependem principalmente das variações da renda e não das variações da 
propensão a consumir de uma dada renda, tornando o investimento a variável 
estratégica para o crescimento. Em longo prazo, uma sociedade consumista, tal como 
a dos Estados Unidos, revelou ter maior potencial de desenvolvimento. 

Contraposta à hipótese de “escassez (ou excesso) de poupança”, apresento uma 
abordagem sistêmica voltada para o futuro esperado da economia. Sugiro um olhar 
prospectivo, tentando ver adiante. Seu foco está na preparação do financiamento em 
longo prazo para este futuro previsto. 

Nessa abordagem dinâmica, financiamento não depende de “poupança”. Aliás, pode-
se descartar este conceito de poupança, pois é totalmente dispensável como 
condicionante e tem substituto adequado no conceito de funding ou fonte de 
financiamento que permita o adequado alongamento do perfil da dívida. 

Em visão sistêmica e dinâmica, o sistema bancário multiplica a quantidade de moeda 
à medida que empresta. Isto é possível porque ele funciona como um todo e porque os 
depositantes retiram pouco papel-moeda do total de depósitos à vista. Para os bancos, 
qualquer disponibilidade em seu passivo, não utilizada em novos empréstimos ou 
aplicações financeiras, implica custo de oportunidade. Os custos não devem ser 
considerados como absolutos – convém considerar alguma melhor oportunidade de 
benefícios não aproveitada. 

O suprimento de moeda cresce com o uso, ou seja, as fontes de financiamento 
expandem-se por meio do endividamento. Vice-versa, se todos tomadores de 
empréstimos os amortizassem, liquidando-os, simultaneamente, toda a oferta de 
moeda criada seria extinta. Isto é, aconteceria um processo de “destruição da moeda”. 
Repentinamente, ela deixaria de existir como ativo, na contabilidade bancária. Toda a 
economia se paralisaria com a escassez de liquidez. A moeda, portanto, é criada e 
destruída em função, respectivamente, do endividamento e do pagamento de dívidas. 
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Por sua vez, o multiplicador de renda é um tipo de multiplicador de gastos. Segundo 
este conceito macroeconômico, uma variação nos gastos autônomos (investimento, 
gasto governamental ou exportações líquidas) induz variação no valor agregado 
(renda composta de salário, lucro, juro e aluguel) superior à variação inicial nos 
gastos. 

A variação inicial nos gastos provoca um incremento primário sobre a renda daqueles 
agentes econômicos que são recebedores destes gastos. Eles ampliarão seu consumo, 
seja com recursos próprios, seja com recursos tomados emprestados de terceiros, de 
acordo com a propensão marginal a consumir, levando à nova ampliação da renda. Os 
agentes beneficiados por este incremento secundário também aumentarão seu 
consumo, provocando novo acréscimo de renda, e assim por diante, na sequência 
riqueza-crédito-gastos-renda. Por meio desta multiplicação, as elevações de consumo 
induzidas pelo gasto inicial fazem que, no final, a renda cresça mais que a própria 
variação inicial da despesa. 

Pode-se deduzir que o multiplicador de gastos autônomos é inversamente 
proporcional à fração de retirada (aplicações em outros ativos) por ciclo de gastos ou, 
o que é o mesmo, à diferença entre a unidade e a fração gasta novamente, devido à 
propensão marginal a consumir.  

Depois de todas as rodadas ou os ciclos de gastos, o aumento total na renda será a 
resultante de todos os gastos em consumo acumulados. Haverá, concomitantemente, 
aumento no total de aplicações em ativos financeiros que servem de lastro como 
passivos bancários dos empréstimos efetuados pelos bancos para alavancar os gastos, 
seja em consumo, seja em investimento. 

Para os bancos, desde que haja demanda por endividamento, novos empréstimos são 
concedidos. Se isto não ocorrer, são feitas aplicações financeiras em carteiras de 
títulos financeiros. O setor bancário tem de oferecer produtos financeiros adequados 
para administrar os “hiatos de durations”, ou seja, entre os prazos médios ponderados 
(pelos valores presentes relativos dos fluxos de caixa) de vencimentos de seus ativos e 
passivos. É necessário articular os conceitos dinâmicos de multiplicador de gastos e 
de moeda, para entender como renda e funding são multiplicados, paralelamente, ao 
longo do tempo futuro. 

3. Debate sobre Poupança 

O termo holismo vem do grego “holos”, cujo significado é “totalidade”. Refere-se a 
uma compreensão da realidade em função de totalidades integradas, cujas 
propriedades não podem ser reduzidas a unidades menores. Chega-se a conclusões 
equivocadas com o reducionismo por não se reconhecer que o todo é produto de 
interações ou covariâncias de suas partes, e não mera coleção de partes separadas.  

Se, para investimento, o que de fato importa é o financiamento, pouco importa a 
poupança que equilibra (ex-post) as Contas Nacionais. É apenas uma variável residual 
entre o fluxo de renda e o fluxo de consumo durante certo período. Não é objeto de 
decisões individuais. Portanto, não será com mudança nos comportamentos 
individuais, provocada por um “empurrãozinho” (nudge em inglês), por exemplo, 
deixando automática ou inercial a adesão de empregados a fundos de pensão, que irá 
se agregar poupança  na Contabilidade Social. 
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Em um curso de Introdução à Economia, o professor já deve ensinar qual é o 
conhecimento específico dos economistas: o sistêmico. A economia é um Sistema 
Complexo em que, através das interações entre heterogêneos e estratificados agentes 
econômicos, emergem-se fenômenos macroscópicos. Eles não são passíveis de serem 
observados se o analista focalizar apenas os comportamentos individuais 
microscópicos. 

O chamado Paradoxo da Parcimônia é a ilustração econômica mais conhecida de 
Sofisma da Composição, alertado por Aristóteles: “o todo é maior que a soma de suas 
partes”. No caso, isso significa que, quando predomina na sociedade uma atitude de 
“apertar-os-cintos”, supostamente para aumentar a poupança, diminui o consumo, 
caem as vendas, aumentam os estoques, cancelam-se demandas aos fornecedores, 
eleva-se a capacidade ociosa, desestimula-se novos investimentos. Então, a 
multiplicação de renda e emprego é reduzida. Logo, diminuirá a variável residual 
entre o menor fluxo de renda e o consumo básico mantido. Com a intenção 
predominante de se aumentar a poupança ela acaba diminuindo! 

A visão pré-keynesiana insiste com o reducionismo ao extrapolar as atitudes pessoais 
para configurar o todo. Receita o aumento da taxa de juros para se criar um incentivo 
ao corte de gastos em consumo e a elevação do que chamam de “poupança”. Essa 
dependência de trajetória dos juros reais elevadíssimos na economia brasileira eleva a 
desigualdade social através do enriquecimento financeiro sem a contrapartida de se 
obter maior poupança macroeconômica, como os pré-keynesianos esperam, “para ser 
canalizada ao investimento”. 

No ranking dos quinze países com maiores PIB por paridade do poder de compra 
(G15), o Brasil quase tem uma das menores poupanças brutas (16,2% do PIB), acima 
só da inglesa (12,2%) e logo abaixo da norte-americana (17,9%). Veja a Tabela 1. 
Será esse “consumismo” brasileiro resultante da colonização cultural inglesa e norte-
americana? É puro efeito demonstração por parte de “novos-ricos” brasileiros em 
busca de exibição de status esnobe com seu consumo suntuário? Ou será um 
comportamento geral do nosso povo? 

Tabela 1 

 

G15$%$Ranking$dos$15$Países$com$Maiores$PIB$(PPC)$em$Poupança,$Renda$Per$Capita,$Consumo$e$Abertura$Comercial
Estimativas Poup.$Bruta PIB$$PC$PPC$ Pop.$Ab.$Lin.$Pobr. Consumo Fluxo$Comercial
mais$recentes %$PIB US$$ % %$PIB 10%$+baixa 10%$+alta %$PIB
Inglaterra 12,2 37300 15,0 64,8 1,7 31,1 58,7
Brasil 16,2 16100 21,4 63,5 0,8 42,9 28,4
Estados$Unidos$ 17,9 54600 15,1 68,7 2,0 30,0 29,8
Itália 18,3 29600 29,9 60,2 2,3 26,8 57,3
União$Europeia 19,2 34500 n.d. 56,9 2,9 23,9 87,8
Espanha 19,6 30100 21,1 59,1 2,5 24,0 60,5
México 19,9 15600 52,3 68,5 2,0 37,5 66,8
França 20,9 35700 8,1 55,1 2,6 25,4 57,6
Canada 21,9 43100 9,4 56,2 2,6 24,8 61,1
Japão 22,4 37100 16,1 60,8 2,7 24,8 37,7
Russia 23,0 18100 11,0 51,4 5,7 42,4 52,3
Alemanha 26,3 39500 15,5 56,1 3,6 24,0 87,0
India 30,0 4000 29,8 57,0 3,6 31,1 55,2
Coreia$do$Sul 35,1 33200 14,6 50,4 6,8 37,8 95,9
China 48,9 9800 6,1 36,8 1,7 30,0 45,6
Obs.:3PIB3PC3PPC3=3Produto3Interno3Bruto3per$capita3por3Paridade3de3Poder3de3Compra
Pop.3Ab.3Lin.3Pobr.3=3População3Abaixo3da3Linha3de3Pobreza
Renda3Fam.3ou3%3Cons.3=3Renda3Familiar3ou3%3de3Consumo
Fonte:3CIA3M3The3World3Factbook3M3October32015

Renda$Fam.$ou$%$Cons.
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Na economia brasileira, pesquisa da Federação do Comércio revela que, grosso modo, 
30% das famílias têm sobra da renda depois de todas as despesas pagas, 50% tem o 
orçamento doméstico equilibrado e 20% não têm renda suficiente para quitar todos os 
dispêndios e tendem a atrasar o pagamento dos débitos. Cerca de 80% dos 
consumidores preferem comprar de forma parcelada e são mais suscetíveis à redução 
do prazo de financiamento (ou do número de parcelas)  do que à alta dos juros. O 
impacto nas vendas da redução nesse prazo é inclusive maior do que o da queda na 
renda. O que mais importa para o consumo popular é “se a prestação cabe no bolso”. 

Contra o argumento de que “não se poupa na sociedade brasileira porque a maioria 
ganha pouca renda”, costuma-se alegar que “se o nível de renda fosse determinante 
para a capacidade de poupar, todo país com renda per capita menor do que a brasileira 
deveria ter taxas de poupança mais baixas”. No G15, a renda per capita brasileira por 
paridade do poder de compra (US$ 16.100)  é superior somente às do México (US$ 
15.600), China (US$ 9.800) e Índia (US$ 4.000). Mas as poupanças brutas destas 
duas últimas, respectivamente, 48,9% e 30%, conjuntamente com a da Coréia do Sul 
(35,1%), estão entre as três maiores. 

A China tem o menor percentual (6,1%) da população abaixo da linha de pobreza e a 
menor participação do consumo no PIB (36,8%), enquanto o Brasil tem, 
respectivamente, 21,4% (11o. Lugar) e 63,5% (12o.). Quanto ao percentual de 
consumo dos 10% das famílias com renda mais baixa e dos 10% das com renda mais 
alta, no caso chinês é, respectivamente, 1,7% (11o.) e 30% (6o.) e no caso brasileiro é 
0,8% e 42,9%. O País ocupa a última colocação nesses quesitos, assim como no fluxo 
comercial (exportação + importação / PIB): 28,4%. Esse baixo grau de abertura 
externa, bastante próximo do norte-americano, indica a maior importância de seu 
mercado interno para o dinamismo da economia. Diminuir o consumo doméstico é o 
caminho para a recessão. 

Outra particularidade brasileira é que, embora tenha melhorado, a distribuição de 
renda ainda é a pior entre todos os países do G15, pois o Brasil tem o Índice de Gini 
mais elevado. Porém, como demonstraremos mais adiante, a concentração de riqueza 
financeira é muito mais grave. 

Essa é uma perversidade social resultante de análise econômica equivocada. A 
manutenção de altos juros beneficia só a elevação da renda do capital de determinada 
casta de investidores que tem, praticamente, todas suas necessidades de consumo já 
atendidas. Penaliza o emprego e a renda do trabalho do resto da população 
economicamente ativa. Cresce só a “poupança financeira”, enquanto decresce a 
“poupança macroeconômica”. 

A possibilidade dessa falácia da composição – no aristotelismo, qualquer enunciado 
ou raciocínio falso que entretanto simula a veracidade, chamado também de sofisma 
para a caracterização de um raciocínio verossímil, porém inverídico –, observada no 
chamado “Paradoxo da Parcimônia”, escapa ao senso comum, ou melhor, ao leigo 
em Economia. Afinal, ele costuma seguir religiosamente a Economia Normativa, 
aquela dos pregadores de “o que deveria ser”, no caso, a adoção de parcimônia por 
crentes, isto é, por parte daqueles que creem em tudo que escutam. 

A usura era condenada pela ética católica romana. Por que será que a nova ética do 
protestantismo ascético, adequada ao espírito capitalista, manteve a ideia de 
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parcimônia ou de “auto sacrifício para chegar ao reino do céu”, não adotando a ideia 
do endividamento, isto é, do crédito remunerado por juros para dispor de capital de 
terceiros? Será que foi uma reação antissemita? Ou pregou o auto financiamento 
devido ao pouco desenvolvimento do sistema bancário, no século XIX, então, 
dominado por banqueiros judeus? Para manter o exclusivismo de seus seguidores, 
pregava a necessidade deles acumularem reservas, previamente, para investir ou 
consumir pagando a vista? A competição entre igrejas é a explicação econômica para 
a longa tradição desse credo da parcimônia como uma virtude moral a ser adotada por 
indivíduos que desejam ser agraciados pela predestinação divina à riqueza? 

Será que a ética protestante, que deu origem ao espírito do capitalismo, segundo Max 
Weber (1864-1920), ao fornecer aos capitalistas “trabalhadores sóbrios, conscientes e 
extraordinariamente capazes, que se dedicavam ao trabalho como a um propósito de 
vida desejado por Deus”, deixando de “trabalhar para viver” e passando a “viver para 
trabalhar”, esvaneceu-se com a fartura do crédito barato? A poupança gradual foi 
substituída pelo endividamento apressado? O adiamento do consumo para o futuro foi 
vencido pelo adiantamento do poder de compra para o presente? O consumismo foi 
democratizado pelo crédito massivo? Rompeu-se um pilar fundamental do 
protestantismo ascético: a poupança prévia aos gastos? Os economistas normativos 
reagem contra essa evolução histórica? 

São muitas perguntas que merecem uma resposta-síntese aplicada ao caso brasileiro. 
À questão sobre quais os motivos que justificam a poupança ser baixa no Brasil e os 
juros serem elevados daremos, uma resposta talvez inesperada para aqueles que só 
observam a “poupança real” na Contabilidade Social: na realidade, a chamada 
“poupança financeira” – saldo de aplicações das sobras líquidas de recursos em ativos 
financeiros –, que, de fato, importa, ou melhor, que potencialmente lastreia o 
financiamento do investimento, não é pequena! Isto porque a política de juro alto 
eleva a concentração da riqueza financeira e, assim, o poder de barganha dos grandes 
“poupadores”, com a (falsa) ameaça de fuga do mercado financeiro para o mercado de 
bens e serviços (ou do dólar), em favor da manutenção dessa fonte de enriquecimento. 

São fatos que:  

1. a “poupança externa” – o saldo deficitário do balanço de pagamentos em 
transações correntes –, recentemente elevou-se;  

2. a “poupança interna real” – o fluxo de renda utilizado no gasto em bens e 
serviços associado ao investimento –, a posteriori, é dependente da trajetória 
deste multiplicador de renda; e  

3. a “poupança interna financeira”, que é um conceito de estoque (e não de 
fluxo), tem se elevado ao longo de todo esse período de política de altos juros 
e, em aparente paradoxo, de elevação da relação crédito / PIB.  

Então, minha hipótese é que há sim disponibilidade de funding na economia 
brasileira! Não é “carência de fonte de financiamento” (ou “escassez de capital”) o 
problema para a manutenção da taxa de investimento em torno de 20% do PIB. 

O financiamento inicial (finance) é empréstimo de capital de giro para as empresas 
financiarem a produção. Ele é fornecido pelo crédito bancário (criado ex nihilo, ou 
seja, empréstimos que criam depósitos) em curto prazo. Já o financiamento final 
(funding) é constituído por fundos disponíveis em longo prazo que permitem às 
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empresas reembolsar as dívidas de curto prazo aos bancos, alongando seu perfil de 
endividamento. As empresas os obtêm vendendo, seja bens, seja títulos de dívida 
direta como os debentures, ou tomando emprestado em longo prazo. Evidentemente, 
esses fundos não podem senão vir de rendas precedentemente distribuídas, gastas ou 
aplicadas. 

Vamos dimensionar o que estamos falando.  

4. Medição da “Poupança Financeira” 

Neste debate sobre Poupança, agora apresentarei evidências empíricas da dependência 
de trajetória provocada pelo alto juro, isto é, seu efeito sobre a desigualdade social da 
riqueza financeira e o funding. Repito que minha hipótese é que o elevado juro, ao 
invés de levar ao almejado equilíbrio geral, provoca sim um cumulativo desequilíbrio 
social na geração de fontes de financiamento do investimento no Brasil. Com a 
concentração da riqueza financeira, o poder de barganha dos investidores (ou 
“rentistas”) aumenta em favor da manutenção do alto juro e em desfavor do crédito 
farto e barato para consumidores e empreendedores. 

Os dados de Contas Nacionais, revistos até 2014, revelam leve queda da taxa de 
investimento que era de 20,6% em 2010 para 19,7% em 2014, esta bem superior à 
taxa de 17,0% divulgada anteriormente à atualização metodológica realizada no 
primeiro trimestre de 2015. Levando em conta os dados anteriores das Contas 
Nacionais, Rocca (2015: 2) afirma que “a maior parte [da queda da taxa de 
investimento] foi ocorrida nas empresas não financeiras. Tudo indica que a queda da 
taxa de retorno sobre o capital investido para níveis inferiores ao custo médio da 
dívida dessas empresas, desde 2012, seja um dos fatores mais relevantes para explicar 
esse desempenho. Especialmente no setor industrial, o problema aparece na forma de 
redução de margens, que resulta da dificuldade de repassar aos preços de venda os 
aumentos de custos, especialmente do custo unitário do trabalho que se elevou muito 
acima do preço em reais dos produtos importados, estes reduzidos pela valorização do 
real”. Em seu sumário, ele acha que “a recente correção de preços relativos, inclusive 
câmbio, contribui para a recuperação de margens, enquanto que o sucesso do ajuste 
fiscal pode sustentar mais adiante a redução do custo de capital. Este movimento, 
sendo combinado com a criação de condições favoráveis à participação privada em 
infraestrutura, pode ajudar na reversão do cenário em favor da retomada do 
investimento”. 

A rentabilidade média do capital próprio das empresas de capital aberto e das maiores 
fechadas, como registra a Nota CEMEC 3 (12/03/2015), entre 2012 e 2014, é inferior 
à taxa de inflação e, portanto, ficou negativa em termos reais. “Nesse período, essa 
taxa ficou muito abaixo da taxa de juros de uma aplicação em títulos públicos 
federais, com risco de crédito praticamente nulo e alta liquidez”. 

Ao contrapor Contabilidade Empresarial à Contabilidade Social, as constatações de 
Rocca (2015) não destacam “a escassez de poupança macroeconômica”, mas sugerem 
que um dos fatores de inibição dos investimentos na indústria a partir de 2010 resulta 
da estagnação da produtividade que resultou no aumento do custo unitário do trabalho 
combinado com a valorização real do câmbio, resultando em redução da relação 
câmbio/salário. Os preços em moeda estrangeira dos produtos industriais importados 
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crescem ao longo de todo o período, com um ciclo curto de redução em 2009, mas a 
evolução de seus preços em reais é limitada pela apreciação da moeda nacional. 

Quando ocorre uma expansão na oferta de crédito por aumento de sua demanda, 
devido à redução de lucros retidos (“poupança das empresas”) face à elevação de 
custos salariais, competição com produtos importados e queda da rentabilidade não-
operacional, não se introduz “uma cunha entre poupança e investimento”.  Isto seria a 
suposição de “excesso de demanda agregada”. No caso real, as empresas demandam 
crédito, justamente, para dar prosseguimento ao processo de investimento em longo 
prazo de maturação que amplia a oferta agregada. 

A Doutrina de Poupança Forçada refere-se a uma situação ex-post, quando 
supostamente os consumidores descobrem que deveriam ter consumido menos do que 
haviam planejado para cada nível de renda. A “poupança forçada ou artificial” seria  
então igual à diferença entre a “poupança observada” e a “poupança planejada”, 
diferença esta correspondente à expansão do crédito.   

O crédito novo cumpriria esse papel complementar. Isto ocorreria no caso dos bancos 
reduzirem, artificialmente, a taxa de juros de mercado abaixo de seu nível natural, 
aquele que, hipoteticamente, equilibraria a demanda agregada com a oferta agregada. 
De acordo com a citada doutrina, esse processo faria com que a trajetória de 
investimentos fosse inconsistente com o montante de “poupança real” e com as 
preferências intertemporais de consumo. Desencadearia um processo cumulativo de 
elevação de preços por essa ausência de coordenação intertemporal. 

Na prática brasileira, quando houve crédito dirigido aos gastos em investimento e 
consumo, o funding respondeu positivamente. Na Tabela 2, com as participações no 
PIB dos diversos Meios de Pagamento Ampliados, observa-se que, após a relativa 
estagnação entre 2000 e 2003, quando se retoma o crescimento da relação crédito / 
PIB as fontes de financiamento propiciaram o lastro aos empréstimos necessários ao 
crescimento econômico. E não afetou a taxa de inflação, pois ela ficou abaixo do teto 
(6,5% aa) estabelecido pelo regime de meta inflacionária de 2005 a 2014. O IPCA 
variou em média anual, de 2003 ao primeiro semestre de 2015, em 6,1% aa. 
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Tabela 2 

Meios de Pagamento Ampliados 
Participações Percentuais no PIB 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (cálculo do autor FNC) 

A Tabela 3 mostra a soma dos financiamentos destinados ao setor público (relação 
Dívida Mobiliária / PIB) e ao setor não-governamental (relação Crédito / PIB). 
Observa-se o crescimento do financiamento total em relação à renda, alcançando no 
fim da série temporal (maio de 2015) cerca de 97% do PIB. Em contrapartida, as 
fontes de financiamento (funding), gradativamente, foram sendo criadas para sustentar 
esse crescimento. A soma dos Haveres Financeiros (M4), déficit em Balanço de 
Transações Correntes e emissões primárias no mercado de capitais, corresponde, 
grosso modo, ao financiamento total. 

Tabela 3 

Financiamento Total / Funding 

 

Em síntese, o problema da economia brasileira, realmente, não é de “escassez de 
poupança”. Pelo contrário, está com “excesso de poupança” (financeira), ou seja, um 
quadro de demanda inadequada que não se pode prolongar, senão levará à 
estagflação. 

Fim Relação Relação Financiamento Fontes do M4 Déficit em Outras
de Dívida Mobiliária / Crédito / Total do Financiamento Haveres Transações Emissões

período PIB PIB Setor Público (funding) Financeiros Correntes Primárias no
TDPF em Carteira e Setor Privado sinal (-) Mercado de Capitais

a b c = a + b d = e + f e f g = c - d
Anos Em % do PIB Em % do PIB Soma M4 + BTC Em % do PIB Em % do PIB Em % do PIB 
2005 45% 28% 73% 58% (((60 ( (+)1,58 15%
2006 45% 31% 76% 64% (((65 ( (+)1,25 12%
2007 45% 35% 80% 69% (((69 ( (+)0,11 11%
2008 41% 41% 81% 74% (((72 ( 1,7 11%
2009 42% 44% 86% 80% (((78 ( 1,5 6%
2010 41% 45% 86% 80% (((78 ( 2,1 6%
2011 41% 49% 90% 83% (((81 ( 2,0 7%
2012 41% 50% 91% 89% (((87 ( 2,2 2%
2013 39% 56% 95% 89% (((86 ( 3,4 6%
2014 40% 55% 94% 94% (((90 ( 4,4 0%

2015 (maio) 42% 55% 97% 96% (((92 ( 4,1 1%
Fonte:(Banco(Central(do(Brasil((elaboração(do(autor(FNC)
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Na realidade brasileira, a “poupança financeira” – saldo de aplicações das sobras 
líquidas de recursos em ativos financeiros –, que de fato importa, ou melhor, que 
potencialmente lastreia o financiamento do investimento, não é pequena. Vamos 
demonstrar, empiricamente, que a política de juro alto eleva a concentração da 
riqueza financeira e, em consequência, o poder de barganha dos grandes 
“poupadores” ou “rentistas” – ou, como prefiro, “investidores”.  

Nesse caso, a Autoridade Monetária fica refém, sob a (falsa) ameaça de fuga de 
capital do mercado financeiro para o mercado de bens e serviços (ou do dólar), em 
favor da manutenção dessa fonte de enriquecimento. Ela aceita ser pautada pelos 
porta-vozes dos investidores: os economistas-chefe que não são nem neutros, nem 
imparciais, quando expressam a “opinião especializada” de sua casta profissional. 
Evidentemente, eles defendem com convicção seus próprios interesses de rentistas ao 
se colocar sempre a favor da elevação dos juros “face às expectativas pessimistas de 
O Mercado”. 

Juro, em inglês, é “interest”, significando tanto “the state of wanting to know or learn 
about something or someone”, quanto “money paid regularly at a particular rate for 
the use of money lent, or for delaying the repayment of a debt”. Em espanhol, juro é 
“interés”. Em francês, “intérêt” pode ser tanto “recherche par une personne de ce qui 
lui est profitable, de son avantage personnel, souvent de façon égoïste, par exemple, 
agir par intérêt”, quanto “revenu tiré d’un capital”, ou seja, “un taux d’intérêt”. 

Levanto a hipótese que, pela ausência de “mandato dual” em que as decisões do 
Banco Central do Brasil seriam orientadas tanto para o combate à inflação como ao 
desemprego, há “conflito de interesses” por parte dos fixadores da taxa de juros 
básica. Deparamo-nos com a ação discricionária da Autoridade Monetária: dosagem. 
É cômodo para os membros do COPOM, inclusive pessoalmente, adotar a overdose, 
quando “eles ganham com isso e não arriscam sua vida por isso”.  

Se tivessem de responder pelo desemprego dos outros trabalhadores com os seus, ao 
agravarem-no, demasiadamente, com essa comodidade da política monetária 
brasileira – “instrumento único (juro) - meta única (inflação)” –, talvez fossem mais 
comedidos como os membros dos demais Bancos Centrais no mundo. 

5. Medição da Riqueza Financeira 

Afonso (2014) destaca que os agregados das DIRPF divulgados a Secretaria da 
Receita Federal permitem uma leitura, reforçada por outras estatísticas, de que cada 
vez mais pessoas ricas deixam de ganhar e deter bens como indivíduos, passando a 
fazê-lo como empresas. Lucros e dividendos recebidos por Pessoa Física são 
rendimentos considerados isentos ou não tributáveis pela legislação brasileira do 
Imposto de Renda. 

Em 2012, a valores históricos, o total de bens e direitos ultrapassou os R$ 5 trilhões e 
chegaram a 115,2% do PIB. Deduzidas as dívidas e ônus de R$ 466 bilhões, ou 10,6% 
do produto, o estoque patrimonial líquido chegou a R$ 4,464 trilhões, perfazendo uma 
média de R$ 179 mil por contribuinte. A faixa superior de rendimentos, com 16,9% 
do total de declarantes, respondeu por nada menos que 46,8% da renda global e 
48,5% dos bens e possuía uma média de R$ 515 mil em bens. No extremo inferior, 
43,8% dos contribuintes geraram apenas 22,8% da renda e detiveram 28,6% dos bens, 



 14 

com uma média de R$ 117 mil por declarante. Essa concentração parece haver se 
acentuado porque, em 2007, a faixa superior de renda gerou praticamente a mesma 
proporção de renda total (46,6%), porém deteve menos riqueza: 45,7% do estoque 
líquido de bens – em cinco anos, sua participação relativa cresceu quase 3 pontos. 

Além do natural viés concentrador do capitalismo, Afonso (2014) lembra que haveres 
financeiros, fonte mais tradicional de “poupança” do empresariado e dos mais ricos, 
são declarados a valores presentes, enquanto os imóveis o são a valores históricos. 
Ademais, as aplicações financeiras são o investimento preferido de quem possui renda 
mais alta, o que acentua ainda mais a desproporção da distribuição de bens. 

A despeito da baixa cobertura e da falta de valoração a preço de mercado, os bens 
declarados apresentaram uma tendência expansionista: o somatório passou do 
equivalente a exatos 100% do PIB no ano-base 2007 para 115,2% em 2012. A maior 
parte do aumento desse relativo ocorreu nos anos-base finais: 2011 e 2012. 

O maior grupo de bens e o que oscila mais bruscamente é formado pelos ativos fixos 
(imobiliários e automotores), que, ao final de 2012, chegavam a 55% do PIB, quatro 
pontos percentuais acima do declarado no ano base de 2008. Por ordem de grandeza, 
nesse grupo despontam apartamentos (16,5% do PIB), casas (14,3%), veículos (9,4%) 
e terrenos (5,7%), a mesma ordem dos itens que mais cresceram nesse período. 
Quanto mais antiga for a aquisição do bem, mais ele se deprecia em proporção do 
PIB. Entretanto, muito da expansão pode refletir a acelerada valorização imobiliária 
nos anos mais recentes e a maior aquisição de imóveis impulsionada pelo 
financiamento habitacional e, no caso de automóveis, a expansão acelerada da frota. 

O outro grande bloco que liderou a expansão do estoque declarado de bens foi o dos 
investimentos em ativos financeiros, que chegaram ao recorde de 49,5% do PIB ao 
final de 2012, com incremento de 8,7 pontos relativos ao produto em apenas cinco 
anos. Afonso (2014) acha que, por mais que sejam ativos marcados a valor de 
mercado e por maiores que sejam os juros reais praticados na economia brasileira, 
entre os maiores do mundo, a manutenção das aplicações por si só não explicaria 
tanto crescimento no estoque acumulado, sendo certo que novos e crescentes 
investimentos foram realizadas no período. Houve também maior cobertura das 
declarações. Essas formas de aplicação financeira são praticadas basicamente pelos 
contribuintes mais ricos, que auferem ganhos de capital expressivos, tributados 
exclusivamente na fonte e sem que sejam levados à tabela progressiva. As aplicações 
financeiras foram o agrupamento de bens que mais se elevou no período 2006-2012: 
222% contra 81% dos bens fixos e 85% das participações acionárias. 

Veja na Tabela 4 as participações relativas dos bens e direitos (declarados em valores 
históricos) nas DIRPF entre 2006 e 2012. 
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Tabela 4 

 

Medeiros, Souza e Castro (2014) apresentaram a primeira estimativa da concentração 
de renda entre os mais ricos no Brasil calculada a partir das declarações de Imposto de 
Renda de Pessoa Física para os anos de 2006 a 2012. A principal conclusão é que a 
concentração de renda entre os mais ricos é, de acordo com os dados tributários, 
substancialmente maior do que a estimada pelos levantamentos domiciliares, sem que 
tenha havido tendência de queda nos últimos anos. Em média, entre 2006 e 2012, o 
1% mais rico do Brasil (renda mínima de R$ 203,1 mil e média de R$ 552,9 mil em 
2012) se apropriou de pouco menos de 25% da renda total, sendo que o 0,1% mais 
rico (renda mínima de R$ 871,7 mil e média de R$ 2.373,5 mil em 2012), por si só, 
ficou com 11%. A desigualdade entre os mais ricos também é maior nos dados 
tributários do que nas pesquisas domiciliares. 

Este estudo limita-se a identificar rendas apropriadas e declaradas por pessoas físicas. 
Caso as rendas declaradas por pessoas jurídicas – empresas que são propriedade de 
pessoas físicas – fossem também computadas nas medidas de desigualdade, 
provavelmente, se revelaria que esses cálculos subestimam a desigualdade real. 

Sérgio Wulff Gobetti e Rodrigo Octávio Orair, pesquisadores do Ipea, são coautores 
do primeiro artigo publicado na imprensa brasileira (Valor, 10/08/15) com base nos 

BENS	DECLARADOS	EM	VALORES	HISTÓRICOS	NA	CONSOLIDAÇÃO	DO	DIRPF
Em	Participação	Percentual	(%)
Declaração	 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Média
Ano-Base 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2006-2012
TOTAL	=	D	+	H	+	G	+	H 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0
Apartamento 11,89 12,09 12,24 12,48 12,25 11,80 12,1
Casa	 11,05 12,05 12,39 12,95 14,87 13,38 12,8
Terreno 4,96 6,89 4,77 4,75 4,61 4,46 5,1
Prédio	residencial	 2,60 1,04 1,10 1,19 1,20 1,34 1,4
Galpão 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2
Construção	 1,04 1,08 1,11 1,17 1,13 1,10 1,1
Prédio	comercial	 0,81 0,87 0,87 1,01 0,83 0,79 0,9
Sala	ou	conjunto	 0,78 0,85 0,91 1,04 1,01 1,07 0,9
Outros	bens	imóveis	 0,62 0,70 0,76 1,13 0,86 1,48 0,9
Benfeitorias	 0,42 0,44 0,45 0,47 0,46 0,42 0,4
A.	IMÓVEIS	URBANOS 35,56 35,99 34,60 36,18 37,21 35,84 35,9
B.	Veículos	automotores 7,56 8,16 8,41 9,29 9,21 7,49 8,4
C.	Terra	Nua	 3,62 4,00 4,30 4,66 4,67 5,23 4,4
D.	BENS	FIXOS	=	A	+	B	+	C 46,75 48,15 47,31 50,13 51,09 48,56 48,7
Quotas	de	capital	 8,48 10,62 9,98 10,47 10,03 11,80 10,2
Ações 6,68 5,53 5,82 5,67 5,29 4,34 5,6
Outras	partic.societárias	 0,71 0,69 0,78 0,72 0,58 0,58 0,7
Fundos	de	ações 0,99 0,89 0,78 0,75 0,47 0,41 0,7
E.	PARTICIPAÇÕES	ACIONÁRIAS 16,85 17,73 17,36 17,61 16,37 17,12 17,2
F.	DEPÓSITOS	DE	POUPANÇA	 4,01 4,04 3,73 3,72 4,05 7,41 4,5
Aplicação	de	renda	fixa	 6,68 6,50 6,84 5,32 4,75 4,01 5,7
Outras	aplicações	e	investimentos 3,34 1,46 1,39 1,45 3,28 1,04 2,0
Outros	créditos	vinculados	 2,39 2,84 3,20 0,86 1,60 0,27 1,9
Crédito	ref.empréstimo	 2,04 2,05 2,01 1,84 1,65 1,49 1,8
VGBL	 1,18 0,89 0,46 0,00 0,00 0,00 0,4
Outros	fundos	 0,66 0,59 0,48 0,51 0,39 0,32 0,5
Ouro,	ativo	financeiro	 0,53 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1
Crédito	ref.alienação	 0,31 0,33 0,39 0,51 0,46 0,29 0,4
Fundo	Inv.Financeiro 1,97 2,43 2,88 3,51 3,12 2,85 2,8
Fundo	quotas	FIF 3,55 3,44 3,29 4,18 3,60 2,98 3,5
G.	APLICAÇÕES	FINANCEIRAS 22,65 20,78 20,92 18,17 18,83 13,25 19,1
H.	INVESTIMENTOS	FINANCEIROS	=	E	+	F	+	G 43,52 42,56 42,01 39,51 39,26 37,79 40,8
Dinheiro	em	espécie	-	Nacional 2,84 3,04 3,21 3,35 3,09 2,88 3,1
Depósito	bancário	em	País	 2,79 1,09 1,07 1,31 1,30 6,11 2,3
Din.em	espécie	-	Estrangeiro	 0,29 0,51 0,32 0,31 0,70 0,00 0,4
G.	DISPONIBILIDADES 5,93 4,64 4,61 4,97 5,09 9,00 5,7
H.	OUTROS	BENS 3,80 4,65 6,07 5,39 4,56 4,66 4,9
Fonte	primária:	RFB.	Cálculo	de	JRA	("IRPF	e	Desigualdade	em	Debate	no	Brasil")	para	agrupamento	dos	bens	e	de	FNC	para	percentuais.
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dados das DIRPF 2014 – Ano Base 2013, divulgados no fim do mês de julho de 2015. 
Informam que o topo da pirâmide social brasileira era formado por 71.440 pessoas 
com renda mensal superior a 160 salários mínimos (R$ 126.080,00 mensais ou R$ 
1,513 milhão anuais) e totalizou rendimentos de R$ 298 bilhões e patrimônio de R$ 
1,2 trilhão em 2013. Isto equivale a uma renda média individual de R$ 4,17 milhões 
no ano e uma riqueza média de R$ 17,7 milhões. Essa minúscula elite (0,3% dos 
declarantes ou 0,05% da população economicamente ativa) concentrava 14% da renda 
total e 22,7% de toda riqueza declarada em bens imobiliários e ativos financeiros.  

Os brasileiros extremamente ricos apresentavam elevadíssima proporção de 
rendimentos isentos de imposto de renda. Da renda desse estrato, apenas 34,2% eram 
tributados (incluindo aqueles rendimentos tributados exclusivamente na fonte) e os 
outros dois terços eram isentos de imposto pela legislação brasileira. Este percentual 
de isenção (65,8%) em relação à renda vai caindo para os demais declarantes com 
menores rendas. Fica abaixo de 13,8% para a imensa maioria dos contribuintes, 
composta por aqueles que receberam abaixo de dez salários mínimos mensais em 
2013. 

O topo da pirâmide social pagava menos imposto, proporcionalmente à sua renda, do 
que os estratos intermediários. Em média, o declarante do estrato extremamente rico 
pagava 6,51% de imposto sobre sua renda total (considerando a retenção exclusiva na 
fonte), enquanto o estrato intermediário com rendimentos anuais entre 20 e 40 salários 
mínimos (R$ 162.720 e R$ 325.440 em 2015) pagava a maior proporção: 11,96%. Em 
outras palavras, a classe média alta – principalmente a assalariada cuja tributação era 
feita pela fonte – pagava relativamente mais imposto do que os muito ricos. 

Essa distorção se devia, principalmente, a uma especificidade da legislação tributária 
brasileira: a isenção de lucros e dividendos pagos a sócios e acionistas de empresas. 
Dos 71.440 super ricos, 51.419 receberam dividendos em 2013. Eles tinham bens e 
direitos no valor médio de R$ 11,537 milhões. Seus rendimentos isentos totalizavam 
R$ 160,977 bilhões, os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, R$ 48,458 
bilhões, e os rendimento tributáveis, R$ 19,912 bilhões. A maior parcela (R$ 178,5 
bilhões), destacadamente, dos rendimentos isentos foi recebida por dirigentes, isto é, 
presidentes e diretores de empresas. Entre os contribuintes, eles somavam 688.924, 
mas só 7,5% deles estavam entre aqueles super ricos. 

Além do acesso a essa nova fonte de informações sobre a concentração de renda e 
riqueza pessoal, propiciada pela divulgação das DIRPF de 2007 a 2014, cabe 
investigar uma outra fonte disponível, ainda não muito acessada por pesquisadores: o 
FGC – Fundo Garantidor de Créditos, “entidade privada, sem fins lucrativos, 
destinada a administrar mecanismos de proteção a titulares de créditos contra 
instituições financeiras”. Publica informações a partir de junho de 1999, divulgando o 
que chama de “número de clientes”, porém que seria melhor denominado de “número 
de contas”, devido às duplas contagens de CPF/CNPJ dos depositantes.  

Na Tabela 5 constata-se o processo de inclusão financeira – que pode ser visto como 
a progressiva “conquista da cidadania financeira” (acesso a banco e crédito) por parte 
da população brasileira – através do crescimento do número de contas, ultrapassando 
209 milhões no último dado da série temporal. Este número supera o total dos 
habitantes do País, o que demonstra a “dupla contagem”. Mas o crescimento dos 
valores nominais foi cerca de 2,5 vezes superior, o que sinaliza a capitalização e/ou o 
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enriquecimento financeiro dos depositantes. A captação bancária elevou-se em 
relação ao PIB no período 1999-2008, mas desde a contaminação da crise mundial, 
manteve-se nesse patamar relativamente estável. 

Tabela 5 

 

É também evidente a discrepância de valores médios por conta bancária. Agrava a 
disparidade pelo crescimento três vezes maior dos valores médios das contas acima 
do limite de proteção e também porque este foi sendo ampliado no período, como 
mostra o Anexo Estatístico 1. Desde 2013, acima da proteção estão valores superiores 
a R$ 250.000,00. 

Os limites de cobertura variaram, ao longo do tempo, na medida em que o fundo 
protetor foi se capitalizando com contribuições fixas dos bancos e aplicações no 
mercado financeiro. Os números agregados do FGC revelam que, em dezembro de 
1999, apenas 2,05% de contas tinham saldo acima de R$ 20.000,00, o limite de 
proteção que então vigorava. No entanto, possuíam 70,92% dos valores totais 
aplicados nos bancos. Em junho de 2015, o limite de proteção já tinha passado para 
R$ 250.000,00. Acima desse valor, havia só 698 mil contas (0,33% do total), mas elas 
somavam mais da metade (54,55%) do valor total depositado ou investido. A 
concentração da riqueza financeira é superior à da renda. 

Os valores das contas não protegidas sugerem que os grandes depositantes são os 
maiores responsáveis pela chamada “poupança financeira”. Percentuais muito baixos 
deles detiveram, no período, entre 52,35% e 77,56% dos valores.  

FGC$%$Fundo$Garantidor$de$Crédito$%$Comparativos$Anuais$%$Índice$de$Base$Fixa
Datas Número %$do$Total Valores %$do$PIB %$do$Total Valores$por

de$Contas de$1999 R$$milhões de$1999 Conta
1999 74.908.097 100% 246.339 23 100% 3288,55
2000 82.942.743 111% 279.746 23 114% 3372,76
2001 93.963.118 125% 312.435 24 127% 3325,08
2002 87.630.527 117% 365.734 25 148% 4173,59
2003 93.154.865 124% 399.710 23 162% 4290,81
2004 101.213.833 135% 469.679 24 191% 4640,46
2005 111.973.847 149% 546.035 25 222% 4876,45
2006 126.180.634 168% 624.538 26 254% 4949,56
2007 134.829.464 180% 740.136 27 300% 5489,42
2008 142.247.949 190% 1.003.027 32 407% 7051,26
2009 151.102.765 202% 1.052.417 32 427% 6964,91
2010 161.761.544 216% 1.196.507 31 486% 7396,73
2011 174.783.060 233% 1.331.808 30 541% 7619,78
2012 174.783.060 233% 1.376.446 29 559% 7875,17
2013 199.090.531 266% 1.591.549 31 646% 7994,10
2014 206.357.756 275% 1.643.130 30 667% 7962,53
jun/15 209.171.644 279% 1.752.607 31 711% 8378,80
Fonte:4FGC4(elaboração4do4autor4FNC)
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O FGC apresenta também (Tabela 6) a evolução da seleção da carteira de ativos 
financeiros, no caso, referentes às captações do sistema bancário. O que sobressai é a 
diminuta oferta de produtos financeiros para captação bancária. A inovação 
financeira, entre julho de 1999 e junho de 2015, foi constituída por Letras de Crédito 
do Agronegócio (LCA) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI), que têm isenção fiscal 
como os depósitos de poupança e são pós-fixadas (% CDI). Os ativos financeiros com 
rendimento prefixado perderam participação sempre que foram oferecidos outros 
produtos com melhor rentabilidade, entre os quais os Fundos de Investimento 
Financeiro. Os FIFs são grandes “carregadores” dos títulos de dívida pública, entre os 
quais os pós-fixados (LFT) que acompanham a trajetória da taxa de juros SELIC, 
garantindo taxa de juros real. 

Tabela 6 

 

Annibal (2012) visa contribuir com o entendimento dos fatores que afetam a captação 
líquida dos depósitos de poupança. Analisa também a variação dos depósitos de 
poupança por faixa de valor de aplicação.  

Ele apresenta dados de pesquisa de campo que indicam que 51% das Pessoas Físicas 
não tinham investimento em maio de 2011; 7% possuíam Fundo de Previdência; 7% 
Fundos de Investimento; 3% ações; 3% CDBs; e 1% LCI ou LCA. A dedução lógica 
é que não se pode apelar para a maioria da população, composta por “pequenos 
poupadores”, aumentar sua “poupança”, porque, na verdade, ela não tem condições 
pecuniárias de fazer investimentos financeiros. Parte das aplicações em cadernetas de 
poupança é utilizada como conta corrente e não com o propósito de constituir uma 
reserva de valor. A maioria das pessoas que aplicam em depósitos de poupança é 
composta pelas de menor renda. Elas não possuem acesso e/ou desconhecem outras 
possibilidades de aplicações financeiras. 

Em novembro de 2011, os Fundos de Investimento Financeiro representavam, 
praticamente, 45% dos valores investidos por Pessoas Físicas. Depósitos de Poupança 
eram 30,6%; ativos em custodia na BMF&Bovespa, 7,7%; e Tesouro Direto, 0,57%. 

Os números apresentados por Annibal (2012) corroboram a hipótese de que a maioria 
das pessoas que aplicam em poupança recebe menor renda. Percebe-se, por exemplo, 

Comparativo*por*Produto*(R$*milhões)
PRODUTOS jun/15 %*do*Total jul/99 %*do*Total
Poupança 642.291 36,28% 111.975 47,78%
Depósitos*a*Vista 166.407 9,40% 28.917 12,34%
Depósito*a*Prazo 500.634 28,28% 83.764 35,74%
DPGE 17.973 1,02% 0 0,00%
Letras*de*Câmbio 4.654 0,26% 146 0,06%
Letras*de*Crédito*do*Agronegócio*(LCA) 180.788 10,21% 0 0,00%
Letras*de*Crédito*Imobiliário*(LCI) 194.137 10,96% 0 0,00%
Letras*Hipotecárias 1.172 0,07% 9.548 4,07%
Letras*Imobiliárias 223 0,01% 0 0,00%
Operações*Compromissadas 57.331 3,24% 0 0,00%
Depósitos*Não*Mov.*p/cheque 4.970 0,28% 0 0,00%
TOTAL 1.770.580 100,00% 234.350 100,00%
Fonte:4FGC4(elaboração4do4autor4FNC)
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que, em março de 2011, enquanto a parcela da população brasileira com idade 
superior a 18 anos e renda familiar maior que R$ 4.800 representava apenas 13% da 
população, esse mesmo contingente era responsável por aproximadamente 77% do 
total de recursos investidos em Fundos. 

Dentre as pessoas físicas que aplicavam em fundos, ou seja, as de maior renda, existia 
grande diversificação de aplicações. Nesse específico extrato da população, existiam 
mais pessoas que aplicavam seus recursos em fundos DI ou de renda fixa que em 
cadernetas de poupança. 

Mesmo assim, as Pessoas Físicas de maior renda eram as responsáveis pelas 
movimentações mais significativas dos depósitos de poupança. Secundariamente, 
existiam também as Pessoas Jurídicas detentoras de contas de depósitos de poupança 
que, embora possuíssem apenas 5,6% do saldo total, em novembro de 2011, possuíam 
potencial para realizar grandes movimentações de depósitos. 

Annibal (2012) constata que as grandes variações ocorridas entre dezembro de 2006 e 
dezembro de 2010, seja de número de clientes, seja de montantes, ocorreram nas 
faixas de maior valor, notadamente, naquelas acima de R$ 15.000,00. Nesse sentido, 
destacaram-se os montantes da faixa de depósitos acima de R$ 1 milhão. Enquanto o 
montante dos depósitos das faixas até R$ 5 mil permaneceram bastante estáveis no 
período, a faixa acima de R$ 1 milhão em apenas dois anos, dezembro de 2006 a 
dezembro de 2008, mais que dobrou de valor e, em quatro anos, de dezembro de 2006 
a dezembro de 2010, quase triplicou. 

Antes de finalizar este subtópico, vale examinar outra fonte de informações – 
ANBIMA – a respeito do número de investidores por produto financeiro. Os clientes 
de Private Banking, em geral, têm volume de negócios acima de R$ 3.000.000,00, 
que antes da depreciação da moeda nacional equivaliam a mais de US$ 1 milhão em 
ativos financeiros, desconsiderando então os ativos fixos como imóveis e 
automotores. Somavam 57.505 em junho de 2015. Seus ativos financeiros sob 
administração atingiam R$ 694.048,00 milhões. Aplicavam 43,9% em Fundos, 47,9% 
em Títulos e Valores Mobiliários, 0,4% em Poupança e 7,6% em Previdência Aberta. 

O consolidado da Indústria de Fundos, em junho de 2015, era composto por 8.967.859 
clientes Pessoas Físicas, descontando a dupla contagem. Possuíam R$ 740.207,2 
milhões com média per capita de R$ 82.540,07. No Varejo, eram 6.103.165 clientes 
com R$ 276.264,5 milhões. No Varejo de Alta Renda, eram 2.864.694 clientes (ou 
32% do total) com R$ 463.943,2 milhões (63% da riqueza total). Na Tabela 8, 
encontra-se a carteira de ativos discriminada de acordo com o número de clientes por 
produto e o saldo médio de cada um. 

Em cada linha de Produtos, percebe-se a diferença entre os valores médios das 
carteiras desses dois segmentos de clientes. Quando se compara a média de aplicações 
dos pouco mais de 6 milhões de clientes do Varejo (cerca de R$ 45 mil) – veja Tabela 
7 –  com a dos quase 3 milhões de clientes do Varejo de Alta Renda (cerca de R$ 162 
mil – 3,6 vezes maior) não se fica tão chocado como com a comparação da média 
individual de riqueza acumulada no mercado financeiro dos 57,5 mil clientes do 
Private Banking: R$ 12 milhões!  
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Dadas as discrepâncias em saldos médios, sob o ponto de vista do Administrador de 
Carteiras de Terceiros, justifica-se porque ele discrimina os segmentos de clientes, 
cativando os Private e Prime, e “esnobando” os do “Varejão” de menor renda. A 
arrecadação de Taxas de Administração é, em termos absolutos, muito superior nos 
valores da elite econômica, mesmo cobrando taxas percentuais bem maiores dos 
clientes com menor volume de negócios.  

Estamos falando de um “universo” composto só por 9.025.364 clientes (quase 
equivalente a 9% da população economicamente ativa) que muitos consideram ser os 
“poupadores”. Prefiro denominá-los de “investidores”. 

Tabela 7 

 

Destaco que os quase 130 milhões de depositantes da poupança, em junho de 2014, 
tinham média individual de R$ 4.951,44 em valores de junho de 2015. Mas 57% (74,2 
milhões) dos clientes tinham suas contas praticamente inativas com baixíssimo saldo 
médio. Só 3,5% (4.586.063) dos clientes acumulavam 2/3 do saldo total. 

Em 2010 (ano para o qual foi publicado uma maior discriminação das faixas de 
depósito de poupança), entre os 0,01% (6.100) clientes que aplicavam quantias 
milionárias cada qual possuía, em média, R$ 3.858.557,38. Em contrapartida, 87,4% 
dos depositantes de poupança acumulavam 10,8% do montante total, mas tinham 
baixíssimo saldo médio (R$ 481,79). Confira na Tabela 8. 
  

Relatório	ANBIMA	de	Distribuição	de	Produtos	para	Pessoas	Físicas	no	Varejo,	Alta	Renda	e	Private	Banking
Consolidado	da	Indústria Junho	de	2015 Média
Número	de	Clientes	por	Produto TOTAL Consolidado	da	Indústria	(R$	Milhões) em R$

TOTAL 8.967.859     TOTAL 740.207,7    82.540,07R$        

1. FUNDOS DE INVESTIMENTO 409 / FMP 4.198.482     1. FUNDOS DE INVESTIMENTO 409 / FMP 303.360,5    72.254,80R$        

        Total com dupla contagem 5.225.801     

        Dupla contagem 1.027.319     

2. FUNDOS ESTRUTURADOS / ETFs 68.047          2. FUNDOS ESTRUTURADOS / ETFs 6.625,1        97.360,57R$        

3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4.701.330     3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 430.222,1    91.510,73R$        

   Renda Variável 341.802           Renda Variável 24.251,5      70.951,89R$        
        Ações 341.802                Ações 24.251,5      70.951,89R$        
   Renda Fixa 4.359.528        Renda Fixa 405.970,6    93.122,61R$        
     Titulos Públicos 95.316               Titulos Públicos 9.405,9        98.681,07R$        
        Tesouro Direto 95.316                  Tesouro Direto 9.405,9        98.681,07R$        
     Titulos Privados 4.264.212          Titulos Privados 396.564,8    92.998,37R$        
        CDB 2.230.880             CDB/RDB 120.743,9    54.123,91R$        
        Op. Compromissada 720.046                Op. Compromissada 60.494,8      84.015,21R$        
        LCA 449.420                LCA 74.668,3      166.143,59R$      
        LH 414                      LH 91,1            219.952,68R$      
        LCI 843.442                LCI 136.528,8    161.871,04R$      
        LF 3.448                   LF 1.614,7        468.304,63R$      
        Debêntures 16.562                  Debêntures 2.423,1        146.307,00R$      

VAREJO (68%) 6.103.165     VAREJO (37,3%) 276.264,5    45.265,78R$        

VAREJO ALTA RENDA (32%) 2.864.694     VAREJO ALTA RENDA (62,7%) 463.943,2    161.952,10R$      

NÚMERO DE CLIENTES PRIVATE BANKING 57.505 POSIÇÃO DE AuM NO PRIVATE BANKING 694.048,00 12.069.350,71R$ 

CLIENTES POUPANÇA (junho de 2014) 129.718.026 DEPÓSITOS POUPANÇA (junho de 2015) 642.291,0 4.951,44R$          
Até R$ 100,00 (57,2% dos clientes) 74.199.602   998,0 13,45R$              
Acima de R$ 30.000 (3,54% dos clientes) 4.586.063     415.077,5 90.508,46R$        
Total	de	Clientes	PF	em	Fundos,	Contas	Bancárias	e	Private	Banking 9.025.364								 Riqueza	Financeira	Total	e	Média	dos	Clientes	Alta	Renda	 1.434.255,72	 158.913,89															
Fonte: ANBIMA - FGC (elaboração do autor FNC)
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Tabela 8 
Depositantes de Poupança em Dezembro de 2010 

 

A dedução do exame de todos esses números é que pagar altíssimas taxas de juros 
reais “para estimular poupança da Pessoa Física” seria risível, se não fosse uma 
tragédia social para se lastimar, face à elevação da desigualdade. O que, de fato, essa 
política provoca é o aguçamento dessa disparidade, concentrando cada vez mais 
riqueza financeira em rentistas que têm posses financeiras muito além das 
necessidades básicas de consumo. O risco deles pressionarem alguma demanda 
refere-se apenas à de bens de consumo de luxo. Estes não entram na “cesta básica de 
consumo” dos cálculos de índices de preços ao consumidor. Ou os juros altos não são 
para elevar a poupança, mas sim para evitar a fuga de capital do carregamento de 
títulos de dívida pública para a compra de divisa estrangeira, isto é, de dólares? 

O fato é que a elevação de juro é inoperante para a elevação da “Poupança 
Doméstica”, seja a “Poupança do Setor Privado”, seja a “Poupança do Setor Público”. 
O menor crescimento econômico derruba a arrecadação fiscal, dificultando a obtenção 
do superávit primário para o pagamento de maiores encargos financeiros, ou seja, em 
última análise, eleva o déficit nominal.  

Há ainda o fenômeno denominado “Paradoxo da Parcimônia” a la brasileira. Os 
“pagadores de juros” nas prestações de crédito direto ao consumidor se retraem, com 
isso as vendas e, em última análise, a renda de todos (inclusive os lucros retidos 
considerados “Poupança das Empresas”) e a “Poupança” residual da Contabilidade 
Social caem também. Enquanto isso, os “recebedores de juros” recebem renda 
passiva, isto é, têm suas contas bancárias infladas sem necessidade de maior esforço 
senão o de escolher aplicações que acompanhem a taxa Selic, ou seja, pós-fixadas em 
valor mais próximo de 100% do CDI. Em poucas palavras, juros altos só elevam a 
“Poupança Financeira”... 

Se isso não convencer o leitor, leia no próximo tópico algumas simulações 
convincentes a respeito da rationale comportamental dos concentradores de riqueza 
no Brasil. 
  

Faixas&de&Depósitos&de&Poupança Clientes Participação& Acumulado Saldos Participação Acumulado Média

em&R$ em&dez/2010 em&% em&faixas em&R$&milhões em&% em&faixas em&R$

[0,01&I&100] 52.151.500 53,65% 53,65% 756,3 0,20% 0,20% 14,50R$................
[100,01&I&1.000] 19.265.700 19,82% 73,48% 7.726,10 2,04% 2,24% 401,03R$..............
[1.000,01&I&5.000] 13.537.800 13,93% 87,40% 32.447,90 8,56% 10,80% 2.396,84R$..........
[5.000,01&I&15.000] 6.897.200 7,10% 94,50% 60.020,90 15,83% 26,63% 8.702,21R$..........
[15.000,01&I&100.000] 4.877.100 5,02% 99,52% 166.329,60 43,87% 70,50% 34.104,20R$........
[100.000,01&I&300.000] 407.500 0,42% 99,94% 62.645,10 16,52% 87,02% 153.730,31R$......
[300.000,01&I&500.000] 39.400 0,04% 99,98% 14.745,30 3,89% 90,91% 374.246,19R$......
[500.000,01&I&1.000.000] 16.400 0,02% 99,99% 10.919,10 2,88% 93,79% 665.798,78R$......
Acima&de&1.000.000 6.100 0,01% 100,00% 23.537,20 6,21% 100,00% 3.858.557,38R$..
TOTAL 97.198.700 100,00% 379.127,60 100,00% 3.900,54R$&&&&&&&&&&

Fonte:.Banco.Central.=.Censo.sobre.Créditos.Garantidos.(elaboração.FNC.a.partir.de.dados.levantados.por.Clodoaldo.Aparecido.Annibal).
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6. Concentração de Riqueza Financeira 

As duas partes da Tabela 9 permitem um exame apurado das variações anuais do juro 
nominal e real, taxa de inflação, salário real e desemprego aberto entre 2002 e a 
projeção para 2015. Aquilo que Thomas Piketty afirma em relação às economias que 
ele examinou – “há concentração progressiva de riqueza porque a taxa de crescimento 
da renda do capital é superior à taxa de crescimento da renda do trabalho (r > g)” –, 
no caso brasileiro, que ele não examinou, é escandaloso o avanço da desigualdade 
social. No período 1995-2002, o “agente representativo” dos capitalistas-rentistas, 
acompanhando o juro real em suas aplicações financeiras, elevou seu poder aquisitivo 
em 222%, e no período 2003-2014 o poder de compra de seu capital cresceu, em 
termos reais, em 119%. 

No período 1995-2002, o juro nominal elevou-se 24,6%, em média anual, face a uma 
taxa de inflação média de 9,1%, resultando em uma elevação média anual do juro real 
de 15,1%. O rendimento médio real dos trabalhadores teve uma queda anual média de 
-1,05% aa. A renda do capital financeiro multiplicou seu poder aquisitivo real em 3,2 
vezes. Enquanto isso, a renda do trabalho perdeu 17% do seu poder aquisitivo.  

Entre 2003 e 2015 (projetado), o crescimento médio anual do juro nominal foi mais 
do que o dobro do IPCA: 13,2% aa contra 6,2% aa. Desde 2005 até 2014, a taxa de 
inflação ficou abaixo do teto da meta de inflação de 6,5%. Mesmo assim, em todo o 
período considerado, a política de juro concedeu um juro real médio anual de 6,6% 
aos investidores. Em contrapartida, as variações do salário real restringiram-se à 
média anual de 1,1%. Então, o crescimento real da renda do capital foi 6 vezes maior 
do que o da renda do trabalho. 

Assim, constata-se na história recente brasileira, a posteriori, um exagero do juro ex-
post, isto é, deflacionado pelo IPCA. Evidentemente, ele tem um impacto distinto do 
juro real ex-ante (esperado) que influencia as decisões na época de sua fixação. Na 
Era Neoliberal, foi 2,7 vezes maior do que a taxa de inflação média. Na Era 
Socialdesenvolvimentista, foi 2,1 vezes maior. A queda do salário real na Era pro 
Livre-Mercado (1995-2002 e 2015) foi de -16,6%, ou seja, percentual igual e 
contrário ao da sua elevação de +16,3% na Era da Hegemonia Trabalhista (2003-
2014). Na primeira, constatou-se uma tendência ascendente na taxa de desemprego 
aberto nas regiões metropolitanas ao contrário da tendência declinante na última. 

Tabela 9 
 

 

Inflação,	Juro	Nominal,	Juro	Real	e	Salário	Real:	Renda	do	Capital	X	Renda	do	Trabalho
 IPCA SELIC Juro	Real Base	Fixa Rend.	Médio Salário	Real Base Fixa Desemprego

Anos (% a.a.) (%	a.a.) (%	a.a.) 100 	Real	(em	R$) (%	a.a.) 100 Médio	(%)
1995 22,4 41,2 15,4 115 1023 2,71 103 8,4
1996 9,6 23,9 12,5 130 1011 -1,17 102 9,5
1997 5,2 39,9 33,0 173 1003 -0,79 101 10,2
1998 1,7 29,2 27,0 219 932 -7,08 94 11,1
1999 8,9 19,0 9,3 240 921 -1,18 92 12,1
2000 6,0 15,8 9,3 262 899 -2,39 90 11,0
2001 7,7 19,3 10,8 290 831 -7,56 83 11,2
2002 12,5 24,9 11,0 322 831 0,00 83 11,7
Média	Anual 9,1 24,6 15,1 931 -1,05
Fonte:	IBGE	(	SNIPC	e	Taxa	de	Desemprego	Aberto	Regiões	Metropolitanas)	/	BCB	(elaboração	do	autor	FNC)
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Foi justamente nos anos pós-crise (2009-2014) que os trabalhadores como um todo 
recuperaram o poder aquisitivo real que tinham ao final de 2002 e passaram a ter 
ganhos reais de salários. Correlacionou-se com o período em que “houve significativa 
redução da taxa de poupança das empresas não financeiras. No conceito de Contas 
Nacionais, a taxa de poupança teria caído cerca de 2 pontos porcentuais do PIB, de 
10,8% em 2011 para 8,8% em 2012. Os dados de Balanços Consolidados de 
companhas abertas e maiores empresas fechadas sugerem variação relativamente 
muito mais intensa, reduzindo-se de 3,0% do PIB em 2011 para apenas 1,9% em 
2012. Note-se que a taxa média de retenção de lucros e aumentos de capital, no 
período de 2005 a 2011, foi de 3,6% do PIB por ano” (Rocca & Santos Jr., 2013: 12). 

A rentabilidade média do capital próprio dessas empresas não-financeiras, em 2014, 
foi inferior à taxa de inflação e, portanto, ficou negativa em termos reais. Nesse 
período, essa taxa esteve muito abaixo da taxa de juros de uma aplicação em títulos 
públicos federais, com risco de crédito praticamente nulo e alta liquidez. 

Para avaliar o impacto desses números sobre a decisão de investir, pode-se comparar 
a taxa retorno sobre o total de capital investido, ou seja capital próprio mais capital de 
terceiros, com o custo médio da dívida. Um modo de calcular esta taxa é dividir a 
soma do lucro líquido com as despesas financeiras (liquidas do IRPJ) pelo capital 
total investido (próprio e de terceiros).  

De 2005 a 2008, o retorno do capital investido declinou de 17,3% a 16,0%. Com a 
recessão, em 2009, caiu para 11,9%. Recuperou-se em 2010 para 13,5% e caiu em 
2011 para 12,0%. Coincidiu com a queda progressiva do juro nominal a partir de 
julho de 2011 (12,5% aa) até outubro/2012 (7,25%), mantendo-se essa taxa até 
abril/2013. Esse retorno para as empresas não-financeiras abaixou para o patamar de 
7,7%, 7,6% e 7,2%, respectivamente, nos três últimos anos da série. 

Inflação,	Taxa	de	Juros	Nominal	(1),	Juro	Real	(2),	e		Salário	Real:	Evolução
Anos IPCA SELIC Juro	Real Base	Fixa Salário	Real Base	Fixa Desemprego

(%	a.a.) (%	a.a.) (%	a.a.) 100 (%	a.a.) 100 Médio	(%)
2003 9,3 23,3 12,8 113 -12,6 87 12,3
2004 7,6 16,2 8,0 122 -1,3 86 11,5
2005 5,7 19,0 12,6 137 1,5 88 9,8
2006 3,1 15,1 11,6 153 4,0 91 10,0
2007 4,5 12,0 7,1 164 3,2 94 9,3
2008 5,9 12,5 6,2 174 3,4 97 7,9
2009 4,3 9,9 5,4 184 3,2 100 8,1
2010 5,9 10,0 3,7 190 3,8 104 6,7
2011 6,5 11,8 4,8 199 2,7 107 6,0
2012 5,8 8,5 3,1 206 4,1 111 5,5
2013 5,9 8,2 2,2 210 1,8 113 5,4
2014 6,4 11,0 4,3 219 2,7 116 4,8
2015 9,6 13,6 3,6 227 -2,5 113 6,8
Média	Anual 6,2 13,2 6,6 1,1
Data	Base:	15/06/15	-	Projeção	2015
(1)	Média	da	Taxa	Selic	Nominal
(2)	Juro	Real	ex-post:	Média	da	Taxa	Selic	Nominal	deflacionada	pelo	IPCA
Fonte:	Bradesco	-	DEPEC	inclusive	projeção	de	2015	(elaboração	do	autor	FNC)
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A partir de 2009, o custo financeiro do capital de terceiros foi se elevando, 
anualmente, partindo de 7,4% até atingir 9,3%. Assim, essa curva ultrapassou a do 
retorno do capital investido (próprio e de terceiros) em 2012. 

Esses números indicam que o custo financeiro do endividamento na economia 
brasileira dificulta a alavancagem financeira das empresas produtivas, que é “o 
segredo do negócio capitalista”: dar maior escala e rentabilidade aos 
empreendimentos com o uso de capital de terceiros. Não obtendo essa alavancagem, 
face à elevada taxa de juros, as empresas não-financeiras mudam de posição: deixam 
de ser “tomadoras” (ou devedoras) para serem “doadoras” (credoras) de recursos. A 
rentabilidade não-operacional supera a operacional.  

Por isso, quando se reverte essa política de altos juros, como ocorreu entre setembro 
de 2011 e abril de 2013, elas se ressentem da queda do retorno do capital investido, 
no caso, no mercado financeiro. Como viciadas em juro alto, criticam-no, mas sofrem 
delirium tremens durante a abstinência... 

Delirium é um diagnóstico que designa um estado de confusão mental: a Pessoa 
Jurídica pode eventualmente não saber onde está, qual é o seu tempo, não conseguir 
prestar atenção em seu negócio, ter um comportamento desorganizado com sua crise 
de identidade, sua governança torna-se ininteligível sob o ponto de vista da ética. Por 
sua vez, parece esse não ser o caso das 9 milhões de Pessoas Físicas que adequam seu 
comportamento ao ambiente institucional caracterizado pelo uso prolongado ou 
abusivo dessa política de elevadíssimo juro real. 

As experiências e as vidas pregressas dos indivíduos, assim como o ambiente 
institucional, social e cultural que os define (e é por eles definido), dá forma e 
expressão ao conceito de subjetividade humana no mercado financeiro brasileiro. 
Afinal, quem são esses 9 milhões de “poupadores”, como uns os elogiam, ou 
“rentistas”, como outros os criticam, ou mesmo, “investidores”, como eu prefiro 
denominá-los? 

Pela Tabela 10 com a Distribuição das Pessoas Ocupadas segundo as classes de 
salário mínimo do rendimento médio mensal real de trabalho em 2012, só 7,4% 
recebiam mais do que 5 salários mínimos, correspondentes a R$ 3.940,00 em 2015. 
Em 2012, esse percentual correspondia a 6,951 milhões de pessoas. Podemos estimar 
que pouco mais 2 milhões de Pessoas em Idade Ativa ou Não (aposentadas) 
completavam, em março de 2015, aquele “universo” de 9 milhões de investidores. 
Provavelmente, recebiam renda total, isto é, do trabalho (ou da pensão) e do capital, 
acima do valor máximo das aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) de R$ 4.662,43, em 2015, o que equivale a 5,9 salários mínimos. 

Os experts da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) indicam que o porcentual de 12,74% da população entre 25 e 34 anos que 
atingiu o nível universitário no País, em 2011, era o pior entre todos os 35 países 
pesquisados. Na Coreia do Sul, primeiro lugar no ranking, esse índice era 63,82%. 
Por isso, um adulto com idade entre 25 e 64 anos que termina o Ensino Superior, no 
Brasil, receberá em média 157% mais renda do que quem só terminou o Ensino 
Médio. A média dos países da OCDE é de 57%. 
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Tabela 10 

 

Todos os 9.601.162 trabalhadores brasileiros com ensino superior – pelo Censo de 
2010, 8.979.706 com graduação, 451.209 com mestrado e 170.247 com doutorado – 
que desejam se aposentar, mantendo o mesmo padrão de vida do final da fase ativa 
profissional durante a fase inativa, necessariamente, têm de investir para 
complementar a Previdência Social, seja em Previdência Privada (Fechada ou 
Aberta), seja por conta própria no mercado financeiro. 

O convencimento é relativamente simples: durante 35 anos, digamos dos 25 aos 60 
anos, cada indivíduo tem de acumular o equivalente para supri-lo por 70 anos, com a 
possibilidade de sua longevidade alcançar os 95 anos. Em poucas palavras, parte do 
que ganhar em um ano tem de ser investido para mantê-lo por dois anos! 

Um algoritmo é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, 
aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de 
problemas. A partir da adoção de um algoritmo – por exemplo, o conceito 1, 3, 6, 9 –, 
o trabalhador-investidor segue uma regra para estimar quanto tem de acumular para 
manter na aposentadoria o padrão de vida alcançado na fase profissional ativa: 

• quem tem 35 anos, precisa ter acumulado uma reserva de um salário anual, 
por exemplo, se ganha R$ 5.000 / mês, terá de ter no mínimo R$ 60.000,00 de 
reservas, por exemplo, no PGBL ou VGBL. 

• aos 45 anos, três salários anuais, por exemplo, quem recebe R$ 10.000 / mês 
(R$ 120.000 ao ano), necessitará de saldo de R$ 360.000,00; 

• aos 55 anos, seis salários anuais, por exemplo, quem recebe R$ 15.000 / mês 
(R$ 180.000 ao ano), necessitará de saldo de R$ 1.080.000,00; e, 

• aos 65 anos, nove salários anuais, por exemplo, quem recebe R$ 25.000 / mês 
(R$ 300.000 ao ano), necessitará de saldo de R$ 2.700.000,00. 

Distribuição das Pessoas Ocupadas por Classes de Salários Mínimos (SM)
do Rendimento Médio Mensal Real de Trabalho
Faixas de SM Valor de 2015 (R$) Em % Acumulado Número de Pessoas
Até 1 788 27,8 27,8 26114208
1 a 2 788)a)1.576 34,0 61,8 31938240
2 a 3 1.576)a)2.364 11,0 72,8 10332960
3 a 5 2.364)a)3.940 10,3 83,1 9675408
5 a 10 3.940)a)7.880 5,1 88,2 4790736
10 a 20 7.880)a)15.760 1,7 89,9 1596912
Mais de 20 Acima)de)15.760 0,6 90,5 563616
Sem rendimento 6,6 97,1 6199776
Sem declaração 2,9 100,0 2724144
Totais 100,0 93936000
Fonte:)IBGE)>)PNAD)2013)/)Ano>base)2012
Obs.:)População)em)Idade)Ativa)(PIA):)152.000.000
Pessoas)Ocupadas)em)2012:)93,936)milhões)(61,8%)da)PIA)de)152)milhões)
Pessoas)Desocupadas:)6,080)milhões)(4%)da)PIA))>)PEA:)100,016)milhões
Pessoas)Não)Economicamente)Ativas:)51,984)milhões)(34,1%)da)PIA)
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O trabalhador-investidor nessa última faixa de idade está na pré-aposentadoria. Com 
três milhões de reais em volume de negócios, ele se torna um cliente de Private 
Banking. Em junho de 2015, existiam apenas 57.505 pessoas nessa situação no Brasil. 

A partir de fontes diversas (IBGE - Censo e PNAD, ANBIMA, FenaPrevi), estimo a 
elite econômico-financeira no Brasil, potencialmente investidora, composta por cerca 
de 9 milhões de pessoas correspondentes à seguinte estratificação social: 

• 9.601.162 pessoas com Ensino Superior Completo, sendo 8.979.706 com 
graduação, 451.209 com mestrado e 170.247 com doutorado; 

• 9% da população ocupada em classes de renda acima de 5 salários mínimos 
(R$ 3.940); 

• 10% das pessoas que moram em domicílios cuja renda familiar é classificada 
na faixa B [R$ 5.275 – R$ 7.974] ou na faixa A [acima de R$ 7.974]; 

• 8.967.859 investidores em Fundos, em junho de 2015, sendo 6.103.165 em 
Varejo (68% com média per capita de R$ 45.265,78), e 2.864.694 em Varejo 
de Alta Renda (32% e R$ 161.952,10), além dos 57.505 clientes Private 
Banking com média per capita de R$ 12.069.350,71; 

• 8.572.627 depositantes (6,6% do total de clientes) tinham, em junho de 2014, 
depósitos em suas cadernetas de poupança acima de R$ 15.000,00 e possuíam 
79,8% dos depósitos totais – só 3,5% (4.586.063) dos clientes acumulavam 
2/3 do saldo total; 

• 9 milhões participantes em planos individuais de Plano Gerador de Benefícios 
Livres (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL). 

Como se obtém esse “milagre da multiplicação dos pães”? Não é rezando, mas sim 
obtendo Educação Financeira para entender – e aproveitar – o “milagre dos juros 
compostos” no País. 

Indivíduos capazes de planejar a aposentadoria, investindo em ativos que geram 
renda, por exemplo, aluguéis de imóveis ou participação em rendimento em pool de 
flats, tendem a manter seus níveis de consumo intactos. Os que não sabem planejar a 
aposentadoria, ou não sabem extrair renda de seus ativos, por exemplo, dividendos de 
ações ou renda vitalícia de seu PGBL, apresentam quedas importantes em seus 
hábitos de consumo, reduzindo assim drasticamente seu padrão de vida. 

Há diferentes graus de especialização diante de cada situação no mercado de capitais 
com capacitação de enfrentamento em termos de cinco estágios: principiante, neófito 
ou amador; principiante mais avançado; competente; proficiente; e especialista. Dada 
essa heterogeneidade de saberes, os amadores deveriam investir em suas carreiras 
profissionais, para obter sucesso no mercado de trabalho, e aprender também a 
defender seus ganhos da corrosão inflacionária em investimentos de renda fixa (pós 
ou prefixados), e não em renda variável no mercado de capitais. 

Abaixo, apresento um aparente milagre econômico: tornar-se milionário em vinte 
anos – e multiplicar seu poder aquisitivo real em sete vezes aplicando sem risco em 
renda pós-fixada! Confira, na Tabela 11, o caso de quem tinha R$ 36.000 em 
dezembro de 1994 e deixou esse montante capitalizando a 100% da Selic nominal, 
confiando que não seria alterada a política de elevados juros reais vigente no Brasil. 
Esta se estabeleceu desde que se fixou a memória inflacionária, devido ao trauma 



 27 

social ocorrida na consciência coletiva. Sequestrando-a como refém, cresceu o poder 
de barganha dos carregadores de títulos de dívida pública. A ameaça de fuga de 
capitais só é aplacada com o oferecimento da possibilidade de maior enriquecimento 
financeiro. 

Tabela 11 

 

De imediato, a pergunta que muitos se farão é: quem tinha R$ 36.000,00 ou mais 
investidos, em dezembro de 1994, e pode deixar esse dinheiro capitalizando por vinte 
anos? Uma resposta a partir do “ponto-de-chegada” poderia ser obtida analisando os 
dados da DIRPF 2014 - Ano Base 2013, divulgado pela SRF (Secretaria da Receita 
Federal). É surpreendente o número de milionários em patrimônio (Bens e Direitos), 
avaliado em moeda nacional, segundo auto declaração: 726.725 ou 2,7% dos 
26.494.416 declarantes, cujo valor médio de bens e direitos superava um milhão de 
reais.  

Estes 727 mil milionários em reais superam bastante a maior estimativa anterior, 
realizada em dólares em um Relatório de Riqueza Global, divulgado no dia 14/10/14 
pelo Instituto de Pesquisa do Credit Suisse. Para o Brasil, segundo esse relatório, a 
expectativa é de crescimento do número de milionários em dólares em 47%, passando 
dos 225 mil em 2014 para 332 mil em 2019. 

Anos Selic (1) Em R$ Juro	Real Base	Fixa
(%	a.a.) 36.000,00R$											 (%	a.a.) 100

1995 41,2 50.839,20R$											 15,4 115
1996 23,9 62.989,77R$											 12,5 130
1997 39,9 88.122,69R$											 33,0 173
1998 29,2 113.854,51R$								 27,0 219
1999 19,0 135.486,87R$								 9,3 240
2000 15,8 156.893,79R$								 9,3 262
2001 19,3 187.174,30R$								 10,8 290
2002 24,9 233.780,69R$								 11,0 322
2003 23,3 288.251,60R$								 12,8 363
2004 16,2 334.948,36R$								 8,0 392
2005 19,0 398.588,54R$								 12,6 442
2006 15,1 458.775,41R$								 11,6 493
2007 12,0 513.828,46R$								 7,1 528
2008 12,5 578.057,02R$								 6,2 560
2009 9,9 635.284,67R$								 5,4 591
2010 10,0 698.813,13R$								 3,7 613
2011 11,8 781.273,08R$								 4,8 642
2012 8,5 847.681,29R$								 3,1 662
2013 8,2 917.191,16R$								 2,2 676
2014 11,0 1.018.082,19R$					 4,3 706
Média 18,5 10,5
(1)	Média	anual	da	Taxa	Selic	Nominal
Fonte:	BCB	(elaboração	do	autor	FNC)

Taxa	de	Juros	(Nominal	e	Real)	e	Enriquecimento
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Será que a autoimagem de muitos desses 727 mil brasileiros, enxergando-se como 
“milionários” (incluindo equivocadamente o valor histórico de sua residência nessa 
constatação) deve afetar suas decisões econômico-financeiras, desde seu consumo até 
suas aplicações para Previdência Complementar? Talvez, já que nem todos sabem 
diferenciar essa condição da que é ser milionário em dólares. Eles também deveriam 
desconsiderar o valor-de-mercado de sua residência, cujo valor-histórico é registrado 
na DIRPF, pois ela geralmente não é colocada à venda sem substituição. Coleções 
também não entram na conta. Considerando só a riqueza financeira em reais, a 
ANBIMA estimou, em 2014, que havia apenas 130.861 investidores com aplicações 
individuais que somavam mais de R$ 1 milhão. 

Segundo os dados da DIRPF 2014-AC 2013 (ver Tabela 12), 8,43% dos declarantes 
estavam na faixa de rendimento mensal acima de 20 salários mínimos (R$ 15.760 em 
2015). Eles recebiam 46% da renda tributável bruta e se apropriavam de 58% dos 
bens e direitos. 

Tabela 12 

 

Comparando com a Tabela 7.3 apresentada no livro de Thomas Piketty — O Capital 
no Século XXI – com a desigualdade total da renda (trabalho e capital), essa 
desigualdade brasileira é similar à da Europa em 1910 e à dos Estados Unidos de 
2010, quando os 10% mais ricos (“classes superiores”) se apropriavam de 50% da 
Renda Bruta. Corresponde à desigualdade mais acentuada da história do capitalismo! 

A comparação sugere que, para ser milionário (com patrimônio avaliado em reais) no 
Brasil, é necessário ganhar, mensalmente, renda bruta (desconsiderando o desconto do 
imposto de renda e INSS) de mais de 40 salários mínimos: R$ 31.520,00 em 2015. Há 
forte correlação desse grupo com o que possui mais de R$ 1.000.000,00 em Bens e 
Direitos. Renova-se, então, a pergunta: como alcançar essa faixa salarial e planejar a 
vida financeira para se tornar milionário em patrimônio líquido? 

3.4. Simulações do Enriquecimento Financeiro 

As simulações abaixo oferecem um exercício de Finanças Pessoais para referenciar 
esse “plano de negócio”. A estratégia é, simplesmente, usar os elevados juros 
compostos a seu favor. Racionalmente, os investidores “vazam” relativamente poucos 
recursos para consumo. Optam por deixá-los capitalizando com a maior taxa de juros 
real do planeta. 

A primeira simulação, utilizando-se um Simulador de Investimento com Juros 
Compostos, apresenta um Plano de Aposentadoria com aplicações diversas de 12% da 

Resumo'das'Declarações'Por'Faixa'de'Rendimentos'Totais
Faixa'de'Rendimento Renda'Tribut.' B&D'Valor'Médio
Total Qtde em'% Soma Média'(R$'mil) R$'mil em'% Soma R$'mil R$'bilhões em'% Soma
Até'1/2'Salário'Mín.' 1.268.688 4,79% 100,00% 0,24R$............. 304.485,12R$............ 0% 100% 72,29R$................ 91,71R$....... 2% 100%
1/2'a'1'Salário'Mín.' 518.341 1,96% 95,21% 7,44R$............. 3.856.457,04R$......... 0% 100% 55,65R$................ 28,85R$....... 0% 98%
1'a'2'Salários'Mín.'' 1.075.827 4,06% 93,26% 12,59R$........... 13.544.661,93R$....... 1% 100% 59,33R$................ 63,83R$....... 1% 98%
2'a'3'Salários'Mín.' 2.692.915 10,16% 89,19% 21,48R$........... 57.843.814,20R$....... 3% 99% 60,40R$................ 162,66R$..... 3% 97%
3'a'5'Salários'Mín.' 7.882.026 29,75% 79,03% 31,72R$........... 250.017.864,72R$..... 12% 96% 62,14R$................ 489,76R$..... 8% 94%
5'a'10'Salários'Mín. 7.300.376 27,55% 49,28% 57,37R$........... 418.822.571,12R$..... 20% 85% 103,78R$.............. 757,64R$..... 13% 86%
10'a'20'Salários'Mín.' 3.522.174 13,29% 21,73% 113,45R$......... 399.590.640,30R$..... 19% 65% 245,20R$.............. 863,63R$..... 15% 73%
20'a'40'Salários'Mín. 1.507.344 5,69% 8,43% 226,27R$......... 341.066.726,88R$..... 16% 46% 627,74R$.............. 946,21R$..... 16% 58%
40'a'80'Salários'Mín.' 518.567 1,96% 2,74% 440,80R$......... 228.584.333,60R$..... 11% 30% 1.356,83R$........... 703,61R$..... 12% 42%
80'a'160'Salários'Mín. 136.718 0,52% 0,79% 886,29R$......... 121.171.796,22R$..... 6% 20% 3.315,02R$........... 453,22R$..... 8% 29%
>'160'Salários'Mín. 71.440 0,27% 0,27% 4.170,41R$...... 297.934.090,40R$..... 14% 14% 17.697,93R$........ 1.264,34R$. 22% 22%
Total' 26.494.416 100,00% 2.132.737.441,53R$. 100% 5.825,48R$. 100%
Fonte:'DIRPF'2014'T'AC'2013

Renda'Tributável'BrutaDeclarantes Bens'e'Direitos
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renda mínima, durante os distintos ciclos de vida e de mobilidade social com 
progressão salarial. A primeira faixa de renda (classe D) seria de 1 a 3 salários 
mínimos, quando se aplica, mensalmente, 12% de um salário mínimo (R$ 95,00); a 
segunda (classe C) seria 12% de três salários mínimos (R$ 284,00); a terceira (classe 
B) seria 12% de dez salários mínimos (R$ 946,00); e, finalmente, a última (classe A) 
seria 12% de vinte salários mínimos (R$ 1.892,00). Arredondando, respectivamente, 
as quantias investidas mensalmente seriam R$ 100 (ou R$ 1.200 anuais); R$ 300 (ou 
R$ 3.600 anuais); R$ 1.000 (ou R$ 12.000 anuais). É um exercício que simula, 
realisticamente, a estratificação social e/ou etária. Além disso, caracteriza as fases de 
vida como correspondentes a perfis dos investidores: agressivo (juro a 1,5% aa); 
moderado (1% aa); conservador (0,5%). 

 

Supõe-se que essas taxa de juros sejam reais e perdurem durante cada fase de vida, o 
que, evidentemente, é irrealista. Porém, demonstra o “efeito riqueza dos juros reais”. 
O exercício mostra o papel fundamental da perseverança nos investimentos mensais. 
Mesmo partindo de um mínimo, obtém-se um valor que seria superior ao valor 
presente do teto do INSS. “Ceteris paribus”, ou seja, sem (ou acima da) inflação... 

O hábito faz o monge ou o monge faz o hábito? A dúvida dessa questão é se o hábito 
(espécie de batina católica) impõe à pessoa (o monge) que o usa uma vida cheia de 
regras ou disciplinas ou se ocorre em sentido inverso: não é a pessoa que faz o hábito, 
pois ela mesma que cria as regras? Então, será que nós criamos os nossos hábitos (ou 
regras) ou eles nos criam? 

Jovem 25-40 anos agressivo

Número de aplicações mensais (ex: 15 anos = 180 aplicações mensais) 180
Valor das 180 aplicações mensais R$ 100,00

Taxa de rendimento anual (ex: quase 20% ao ano) 19,6%
Taxa de rendimento mensal 1,5%

Capital Inicial (ex: valor depositado apenas na primeira aplicação mensal) R$ 0,00
Capital acumulado depois de realizar a última aplicação mensal:  R$ 90.548,05
Meia-idade 41-55 anos moderado

Número de aplicações mensais (ex: 15 anos = 180 aplicações mensais) 180
Valor das 180 aplicações mensais R$ 300,00

Taxa de rendimento anual (ex: mais de 12% ao ano) 12,7%
Taxa de rendimento mensal 1,0%

Capital Inicial (ex: valor depositado apenas na primeira aplicação mensal) R$ 90.548,05
Capital acumulado depois de realizar a última aplicação mensal:  R$ 692.569,46
Idoso 55-60 anos conservador

Número de aplicações mensais (ex: 5 anos = 60 aplicações mensais) 60
Valor das 60 aplicações mensais R$ 1.000,00

Taxa de rendimento anual (ex: mais de 6% ao ano) 6,2%
Taxa de rendimento mensal 0,5%

Capital Inicial (ex: valor depositado apenas na primeira aplicação mensal) R$ 692.569,46
Capital acumulado depois de realizar a última aplicação mensal:  R$ 1.005.415,49
Aposentado 60-80 anos - Fase de Consumo

Capital acumulado 1.005.415,49R$  
Número de retiradas mensais 240

Taxa de juro mensal após acumular o capital investido por x meses (ex: poupança) 0,5%
Retirada mensal vitalícia: R$ 5.027,08

SIMULADOR DE INVESTIMENTO COM JUROS COMPOSTOS

Qual o capital acumulado com uma série de aplicações mensais iguais e seguidas?

Qual o capital acumulado com uma série de aplicações mensais iguais e seguidas?

Qual o capital acumulado com uma série de aplicações mensais iguais e seguidas?

Qual o valor das retiradas mensais iguais e seguidas do capital acumulado?
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Nas simulações abaixo, na primeira tabela (três primeiras colunas), supomos três tipos 
de profissionais com Ensino Superior, durante suas carreiras completas (35 anos) com 
o mesmo aporte nominal (20% da renda mensal) nos 420 meses. Na segunda tabela 
(três últimas colunas), mais realista, a cada 10 anos, muda-se de faixa salarial, devido 
à titulação (ou experiência de trabalho), fazendo aporte inicial com o acumulado na 
faixa anterior (em negrito). Considerando-se o tempo trabalhado anteriormente como 
graduado (10 anos) e mestre (10 anos), o doutor poderá se aposentar com mais 15 
anos de trabalho. No entanto, se permanecer na ativa por mais 3 anos, a partir de 18 
anos (desde que se tornou doutor), a renda de seu capital já supera a do seu trabalho. 

Está também em negrito o capital acumulado necessário para seu rendimento superar 
a renda mensal do trabalho do investidor em cada faixa de renda. Será quando o 
graduado se tornar milionário, o mestre bi-milionário, e o doutor tri-milionário. Todos  
desfrutarão tal condição nos últimos cinco anos de carreira. “Ceteris paribus”... 

Esta constatação é importante para testar a hipótese de que os trabalhadores com 
Ensino Superior ganham mais no mercado de trabalho. É melhor investirem em 
qualificação profissional do que se aventurarem no mercado de capitais, ou seja, 
renda variável. Eles devem utilizar o mercado financeiro para defender-se da taxa de 
inflação, investindo em renda fixa pós-fixada, e acumular recursos para a 
aposentadoria com uma postura financeira conservadora. No caso, esta é expressa por 
uma taxa de juros de 6,17% aa, que em termos nominais corresponde à dos depósitos 
de poupança e, em termos reais, quase se aproxima da taxa de juros média real do 
período 2003-2015: 6,6% aa. 

Por fim, ressalto que esta simulação de enriquecimento com variações decenais na 
renda mensal atende tanto à progressão na titulação acadêmica, quanto à progressão 
salarial por ascensão na hierarquia de cargos em empresa. Por exemplo, o analista 
corresponde ao graduado, o mestre ao gerente, o supervisor ao doutor, e o diretor (ou 
CEO) ao herdeiro, pois nem gente com pós-doc ganha tanto quanto esse felizardo... 

Simulações de Variações de Aportes Mensais e Ciclos de Vida Profissional 
com Taxa de Juros Real Estável (0,5% a.m.) 

 

Nas simulações abaixo, demonstra-se a mudança do grau de enriquecimento apenas 
com pequenas variações de 0,10 pontos percentuais na taxa de juros real, seja 
provocada pela política de juros, seja afetada pela queda da taxa de inflação. A “Lei 
do Crescimento Acumulado” é de natureza idêntica à lei chamada de “retornos 

Renda Mensal de Graduado/Analista: 5.000,00R$          Mestre/Gerente: 10.000,00R$        Doutor/Supervisor: 15.000,00R$         
Aporte inicial: -R$                  -R$                  -R$                    
Aporte mensal: 1.000,00R$          2.000,00R$          3.000,00R$           
Rentabilidade mensal: 0,50% 0,50% 0,50%

Anos Meses Juros Acumulado Juros Acumulado Juros Acumulado
5 60 342,14R$                     69.770,03R$        684,28R$                     139.540,06R$      1.026,42R$                209.310,09R$       

10 120 810,35R$                     163.879,35R$      1.620,69R$                  327.138,69R$      2.431,04R$                491.638,04R$       
15 180 1.441,88R$                  290.818,71R$      2.883,77R$                  581.637,42R$      4.325,65R$                872.456,14R$       
20 240 2.293,74R$                  462.040,90R$      4.587,47R$                  924.081,79R$      6.881,21R$                1.386.122,69R$    
25 300 3.442,76R$                  692.993,96R$      6.885,51R$                  1.385.987,92R$  10.328,27R$              2.078.981,89R$    
30 360 4.992,61R$                  1.004.515,04R$  9.985,22R$                  2.009.030,08R$  14.871,12R$              2.991.095,47R$    
35 420 7.083,14R$                  1.424.710,30R$  14.166,27R$                2.849.420,60R$  21.249,41R$              4.274.130,00R$    

Renda Mensal de Mestre Após 10 Anos: 10.000,00R$        Doutor Após 20 Anos: 15.000,00R$        Herdeiro/Presidente: 50.000,00R$         
Aporte inicial: 163.879,35R$      624.436,86R$      -R$                    
Aporte mensal: 2.000,00R$          3.000,00R$          10.000,00R$         
Rentabilidade mensal: 0,50% 0,50% 0,50%

Anos Meses Juros Acumulado Juros Acumulado Juros Acumulado
5 60 1.778,55R$                  359.489,00R$      5.195,98R$                  1.047.391,44R$  3.421,39R$                697.700,31R$       

10 120 3.096,70R$                  624.436,86R$      8.055,15R$                  1.622.084,19R$  8.103,45R$                1.638.793,47R$    
15 180 4.874,69R$                  981.811,81R$      11.911,73R$                 2.397.258,60R$  14.418,84R$              2.908.187,12R$    
20 240 7.272,92R$                  1.463.857,07R$  17.113,70R$                3.442.852,72R$  22.937,36R$              4.620.408,95R$    
25 300 10.507,78R$                2.114.063,90R$   34.427,56R$              6.929.939,62R$    
30 360 49.926,12R$              10.045.150,42R$  
35 420 70.831,36R$              14.247.102,99R$  
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acumulados”, segundo a qual uma taxa de retorno mensal de alguns pontos 
percentuais, acumulada ao longo de várias décadas, conduz automaticamente a uma 
expansão muito forte do capital inicial – contanto que os retornos sejam sempre 
reinvestidos ou ao menos que a parte consumida pelo detentor do capital não seja 
grande demais em comparação com a taxa de crescimento da renda. 

No regime de juros compostos, os juros gerados a cada período são incorporados ao 
principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Chamamos de capitalização o 
momento em que os juros são incorporados ao principal. 

A tese central do livro de Piketty (2014) é que uma diferença que parece pequena 
entre a taxa de retorno (ou remuneração) do capital e a taxa de crescimento da renda 
pode produzir, no longo prazo, efeitos muito potentes e desestabilizadores para a 
estrutura e a dinâmica da desigualdade em uma sociedade. Tudo decorre, de certa 
maneira, da Lei do Crescimento e do Retorno Acumulado. 

O exercício abaixo mostra que o impacto acumulado devido à elevação de um décimo 
de ponto percentual no mês. A taxa de juros de 0,5% ao mês (a.m.) corresponde à de 
6,17% ao ano (aa); a de 1,0% a.m. à de 12,7% aa; e a de 1,5% a.m. de 19,6% aa. Por 
exemplo, se a taxa Selic está em 14,25% aa, ela equivale à 1,1% a.m.. Se o COPOM 
anuncia uma elevação para 15,1% aa (como foi a média anual do juro real entre 1995 
e 2002), a taxa de juros média mensal já aumentará em décimo de ponto percentual 
mensal, isto é, para 1,2% a.m.. Dependendo do prazo (n), aporte inicial (PV), aporte 
mensal (PMT), cada variação dessa taxa (i) afeta significativamente o valor futuro 
(FV) do capital, ou seja, afeta todas as riquezas financeiras. Por exemplo, aplicações 
mensais de R$ 1.000 com taxa de juros de 0,5% a.m. leva o investidor a tornar-se 
milionário em 30 anos. Com taxa de juros de 1% a.m. ele adianta o processo de 
acumulação em 10 anos. 

Lembro que a equivalência da taxa do juro média real foi, na Era Neoliberal (1995-
2002), 15,1% a.a. ou 1,2% a.m., e na Era Socialdesenvolvimentista (2003-2014), 
6,6% a.a. ou 0,5% a.m. Como destacou o Piketty (2014), com r (rendimento do 
capital) igual a 5% e g (crescimento da renda) igual a 1%, os donos de riqueza só 
precisam reinvestir um quinto (20%) do seu rendimento para garantir que a sua 
riqueza cresça tão rápida quanto a economia. 

Simulações de Enriquecimento com Variações de Taxas de Juros Reais  
(0,10 pontos percentuais ao mês) 
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7. Conclusão 

Com o exame das evidências empíricas e das simulações de enriquecimento 
apresentadas, entende-se o conflito de interesses que a política de juros desperta. Os 
diretores do Banco Central são neutros, imparciais e isentos das opiniões dos 
economistas-chefe dos bancos, ou igualmente pertencem a uma casta profissional que 
também se beneficia das decisões tomadas?  

Éthos é o conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do 
comportamento (instituições, afazeres etc.) e da cultura (valores, ideias ou crenças), 
característicos de uma determinada coletividade, em certa época ou região. Assim 
como a guerra é grave demais para ser confiada só à casta dos guerreiros, o juro não 
deve ser confiado apenas à casta de sábios dotados do mesmo éthos... 

A imposição legal de um “duplo-mandato” ao Banco Central do Brasil – controlar a 
taxa de inflação e regular a taxa de desemprego e a taxa de câmbio – talvez seja a 
maneira institucional de evitar o conflito de interesses pessoais de seus diretores e 
estabelecer uma moderação na política de fixação do juro básico, tal como ocorre nos 
demais Bancos Centrais. 
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