FGTS INATIVO - O QUE O BRASILEIRO DEVE FAZER COM O
DINHEIRO?
“Se não existe uma necessidade para pagar alguma dívida, o melhor caminho é retirar o
dinheiro do fundo para buscar um investimento”, alerta André Bona, Educador financeiro do
Blog de Valor.

Nesta madrugada foi aprovada a medida provisória 763/2016 que torna disponível o saque das
contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Necessitando da votação
dos Senadores, a medida tem força de lei e por esse motivo já estava liberado o saque
para quem nasceu de janeiro até agosto. Na dúvida do que fazer com o dinheiro que está no
fundo, o Educador financeiro do Blog de Valor, André Bona, comenta que sem uma urgência
para gastar o dinheiro, será um ótimo investimento. "Se não existe uma necessidade para
pagar dívidas ou pagamentos do mês, o melhor caminho é retirar o dinheiro do fundo para
buscar um investimento. Deixar o dinheiro no controle do governo não irá render tanto
como, um ativo no mercado financeiro", afirma Bona.
Para impulsionar a economia, o governo espera um impacto de R$ 48 bilhões e
consequentemente aumento no consumo. O educador financeiro indica para o trabalhador os
melhores investimentos de acordo com a situação de cada um. “Se a pessoa não tem nenhum
investimento, ela pode buscar investimentos adequados a composição de sua reserva de
emergência, que são os investimentos mais líquidos e de menor risco, onde entrariam o título
tesouro Selic do tesouro direto, os fundos DI, os fundos de renda fixa e os CDBs com liquidez
diária. Se a pessoa já possui uma reserva de emergência, então ela pode pensar em
investimentos de médio prazo, sem liquidez e que possam ficar travados até o vencimento, em
prazos de 2 a 5 anos. Isso fará com que obtenha melhores rentabilidades e inclusive permitirá
que ela invista em ativos prefixados, tal como o tesouro prefixado e os CDBs prefixados e
fuja do ciclo atual de queda de juros da economias. Mas se por fim a pessoa já possui uma boa
carteira de investimentos com reserva de emergência e capital de médio prazo, então ela pode
usar o recurso para a formação de patrimônio com investimentos de longo prazo, tais como o
tesouro IPCA e, dependendo do perfil de risco individual, as debêntures, os fundos imobiliários
e até mesmo as ações. Em todos esses casos, a rentabilidade será muito superior a
rentabilidade que teria deixando o dinheiro parado no FGTS”, explica André Bona.

Muitos especialistas veem ainda os fundos imobiliários como grandes oportunidades para o
investidor que quer investir em algo mais tradicional, como imóveis. "O brasileiro costuma falar
que é sempre bom ter imóveis (tijolo) na carteira, mas os fundos imobiliários estão entre as
oportunidades para investir em 2017. Com a queda dos juros, alguns ativos de renda fixa
atrelados à Selic não terão a mesma rentabilidade com o corte na taxa, e o investidor precisará
buscar alternativas. A crise imobiliária gerou uma oportunidade para negociar muitos imóveis
baratos e desalugados e, agora, é a hora de investir nestes ativos. Certamente a
necessidade individual é o principal balizador no momento de decidir", diz o educador
financeiro, André Bona.
Mas Bona não traz apenas soluções para as pessoas que querem investir o seu FGTS. Pensando
na maioria da população que irá resgatar o seu capital e colocará na "clássica" poupança, o
educador alerta. "A poupança tem um ponto a ser observado. O dinheiro captado pelo banco
em depósitos de poupança só pode ser utilizado para emprestar recursos para crédito
imobiliário e agrícola. O banco não pode utilizar esse dinheiro para emprestar para pessoas que
precisam financiar seu cartão de crédito ou o cheque especial, onde as taxas são elevadas.
Logo, essas modalidades possuem juros mais baixos e prazos mais longos. Por isso, o banco
não tem como oferecer uma boa taxa ao investidor, simplesmente porque não existe
margem pra isso. Além disso, a caderneta de poupança já possui uma rentabilidade definida
por lei. Não há como negociá-la, tornando este investimento sem grande rentabilidade", finaliza
André Bona.
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Criado em 2011 com a iniciativa de André Bona, o Blog de Valor, tem como missão contribuir
para que as decisões financeiras de seus leitores se tornem cada vez mais conscientes,
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