TESOURO DIRETO - A MENTIRA DA RENTABILIDADE
Educador Financeiro explica como na verdade a rentabilidade é muito menor do que o brasileiro
acredita

Nos últimos anos, um tipo de investimento que vem ganhando bastante notoriedade é o
Tesouro Direto. A modalidade consiste em um título público de renda fixa, criada em 2002 em
uma parceria entre o Tesouro Nacional (órgão do governo) e a BM&F Bovespa. Seu foco é
permitir que pequenos investidores possam ter uma alternativa além da poupança, ao mesmo
tempo que o dinheiro é usado pelo governo federal. “Assim como um CDB é o ato de se
emprestar dinheiro para uma instituição financeira e esta remunerar quem empresta
pagando juros, o tesouro direto é a mesma coisa, porém, o empréstimo é feito para o governo
brasileiro”, explica André Bona, Educador Financeiro da Nova Futura Investimentos.
Existem diversos títulos de tesouro direto, que podem ser atrelados a inflação ou juros.
Segundo Bona, o Tesouro IPCA, por exemplo, garante uma rentabilidade sempre acima da
inflação, mas é preciso fazer conta para saber o ganho real. “Vamos supor que o
investidor fez um investimento de R$ 10 mil e ganhou 10% no ano, só que a inflação deste
período foi de 5%. Entenda que a rentabilidade em termos reais não foi de 10%, mas sim, a
diferença entre o que rendeu sua aplicação financeira e o desconto da inflação, ou
seja, o ganho em teoria foi de apenas 4,76%”.
Entretanto, além do desconto da inflação existe a cobrança do imposto de renda. O IR varia de
acordo com o tempo que o investimento ficou alocado. Quanto mais tempo o dinheiro fica
emprestado para o governo, menos imposto é cobrado, até chegar na alíquota mínima de 15%

após 720 dias da compra do título. “Fazendo agora a conta correta, se o título foi resgatado
após 360 dias, o imposto a ser pago será de 17,5%. Isso quer dizer que, dos 10% quem em
teoria seria a rentabilidade, na verdade cairá para 8,25%. Como ainda resta descontar a
inflação do período, que neste caso é de 5%, a rentabilidade final e real será apenas 3,10%.
Portanto, é uma ilusão olhar apenas o número final”, alerta André Bona.
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