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RESUMO 

 O propósito deste estudo é investigar o perfi l das pes-
soas que guardam recursos poupados em instituições fi nan-
ceiras, bem como identifi car o perfi l desses investidores.  Em 
tempos em que a informação é algo precioso à sociedade, e 
que o aumento do poder aquisitivo só é possível para aque-
les que administram efi cientemente seus recursos disponíveis, 
é necessário o conhecimento dos investimentos no mercado, 
bem como suas rentabilidades e impostos.  Inicialmente, reali-
zou-se uma pesquisa bibliográfi ca acerca das aplicações fi nan-
ceiras, especialmente as pós-fi xadas em Certifi cado de Depó-
sito Interfi nanceiro – CDI.  Para o conhecimento do perfi l dos 
investidores, realizou-se uma pesquisa de campo por meio de 
formulário, em instituições fi nanceiras da cidade de Rio Verde, 
em setembro de 2013.  Os resultados apontam a maioria das 
pessoas que poupam não têm rendas tão altas e acreditam que 
os investimentos rendem menos que a realidade. 

Palavras-Chave: Investimentos.  Aplicações fi nanceiras.  CDI.  

INTRODUÇÃO

 Em tempos em que a informação é algo precioso à so-
ciedade, e que o aumento do poder aquisitivo só é possível 
para aqueles que administram efi cientemente seus recursos 
disponíveis, é indispensável que se tenha conhecimento sobre 
os investimentos oferecidos no mercado e sobre os resultados 
esperados, para que a escolha da opção de onde investir os 
recursos que sobram do orçamento seja a mais acertada, ou 
seja, a mais rentável. 
 Diante disso, esse trabalho busca estudar e descobrir 
o perfi l das pessoas que guardam recursos poupados em ban-
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cos ou cooperativas de crédito. Também busca identifi car qual 
é o conhecimento desse investidor acerca das aplicações que 
realiza principalmente seu entendimento sobre as aplicações 
pós-fi xadas em Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro (CDI).
 Para tanto, necessário se faz um estudo acerca das li-
nhas de investimento em aplicações pós-fi xadas no mercado 
fi nanceiro, buscar compreender e conhecer as formas de ren-
dimentos das aplicações pós-fi xadas em CDI nas instituições 
fi nanceiras e seus impostos, o qual será realizado por meio da 
pesquisa bibliográfi ca.
 Em seguida, será levantado o mercado consumidor 
deste produto, busca identifi car quem é o aplicador nas insti-
tuições fi nanceiras, realiza uma investigação das informações 
e motivos desta busca, e será feita uma pesquisa de campo e 
levantar o perfi l do aplicador e a percepção do mesmo em re-
lação ao produto investigado. A pesquisa será realizada dentro 
de instituições fi nanceiras, através de um formulário objetivo 
para uma tabulação quantitativa dos dados, sendo direciona-
da a pessoas que poupam recursos, e não a pessoas que to-
mam créditos. 

APLICAÇÕES 

 O processo de decisão para aplicação fi nanceira em 
empresas que têm recursos disponíveis em caixa não é tão 
simples.  

Os investimentos a longo prazo representam gastos 
substanciais de fundos que comprometem uma empresa 
com determinada linha de ação. Em consequência ela 
deve ter procedimento para analisar e selecionar ade-
quadamente seus investimentos de longo prazo. (...) À 
medida que o tempo passa, os ativos imobilizados po-
dem tornar-se obsoletos ou exigir reforma; nesses mo-
mentos, também pode ser necessário tomar decisões 
fi nanceiras. (GITMAN, 2004, p. 304)

 O fato que Gitman (2004, p. 304) esclarece, é que 
investimento não se faz sem planejamento. É necessária a 
análise do investimento, pois a aplicação de recursos em ati-
vo imobilizado pode ter uma valorização signifi cativa; porém, 
o mesmo pode gerar gastos para conservá-lo em estado de 
contínua valorização. Aplicações realizadas diretamente com 
instituições fi nanceiras, além de ter índice de liquidez maior, 
em sua maioria gera garantia de resultados positivos.
 No Brasil existem inúmeras linhas de investimento 
em instituições fi nanceiras com alto índice de liquidez. Ferrari 
(2010, p. 432) destacou três tipos de aplicações fi nanceiras: 
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aplicação de liquidez imediata, aplicação com rendimento pre-
fi xado e aplicação com rendimento pós-fi xado. Neste artigo 
será destacada aplicação fi nanceira com correção pós-fi xada 
em Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro - CDI. Ferrari (2010, 
p. 433) defi niu aplicação pós-fi xada como “aquela que o in-
vestidor só saberá o seu rendimento fi nanceiro no dia do seu 
resgate”.
 Para se ter um conceito mais aprimorado de CDI, Abreu 
(2011, p. 28) defi ne:

Os Certifi cados de Depósito Interfi nanceiro são títulos 
de emissão das Instituições Financeiras, que lastreiam 
as operações de mercado interbancário. Suas caracterís-
ticas são idênticas as de um CDB, mas sua negociação 
é restrita ao mercado interbancário. Sua função é, por-
tanto, transferir recursos de uma instituição fi nanceira 
para outra. Em outras palavras, para que o sistema seja 
mais fl uido, quem tem dinheiro sobrando empresta para 
quem não tem.
A taxa média diária do CDI é utilizada como parâme-
tro para avaliar a rentabilidade de fundos, como os DI, 
por exemplo. O CDI é utilizado para avaliar o custo do 
dinheiro negociado entre os bancos, no setor privado 
e, como o CDB (Certifi cado de Depósito Bancário), essa 
modalidade de aplicação pode render taxa prefi xada ou 
pós-fi xada.

 Quando um banco ou cooperativa de crédito precisa 
de dinheiro de um dia para o outro para cobrir défi cit em caixa, 
ele solicita para outra instituição o montante necessário e paga 
o juro de um dia para o credor. Da mesma forma, a organiza-
ção que tem recurso sobrando pode emprestar para a outra e 
cobrar a taxa de juros diária. A média desse juro pago gera o 
índice DI. Esse índice é utilizado como taxa de referência em 
muitas linhas de aplicações de liquidez imediata, na maioria 
das vezes com proporção referenciada à taxa. Como por exem-
plo:aplicação fi xada em 90% do CDI.
 Já Sanvicente (2002, p. 62) esclarece em seu artigo, 
que não há maneira de prever as oscilações de mercado:

O Investidor não leva em muito em conta o comporta-
mento passado do mercado, a não ser que acreditasse 
na capacidade de prever o que ocorreria com o mercado 
no intervalo entre o que é observado publicamente e o 
momento em que sua operação de aplicação ou resgate 
ocorre.

 Não há forma que possa prever a variação que aconte-
cerá em qualquer índice que possui fi xação futura, como o CDI. 
Isso signifi ca que é impossível saber qual o valor capitalizado 
sobre o seu patrimônio investido no momento do resgate, ou 

em qualquer momento futuro, haja vista, como já observado 
acima, que no caso do CDI, o índice é defi nido somente após 
ser praticado pelas instituições fi nanceiras.
 O quadro 1 apresenta de forma dinâmica, um resumo 
dos principais investimentos e suas respectivas características.
 Quadro Síntese de Investimentos, por Lovato (2011, p. 
44):

Resumo das Principais Características dos Investimentos

Juros
Ca-

rência 
Liqui-
dez

Risco Tributação FGC

LTN
Pré-fi xa-

dos
Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

NTN-F
Pré-fi xa-

dos
Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

LFT
Pós-fi -
xados

Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

NTN-B
Pós-fi -
xados

Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

CDB
Pré ou 
Pós-fi -
xado

Não 
há

Alta Baixo
Regressiva 
de IR e IOF

Possui

Caderneta 
de Poupan-

ça

Pré-fi xa-
da

Não 
há

Alta Baixo Isento Possui

Letras Hipo-
tecárias

Pré ou 
Pós-fi -
xado

Míni-
mo 06 
meses

Baixa Baixo Isento Possui

Notas Pro-
missórias

Pós-fi -
xados

06 
meses 

a 2 
anos

Média
Mé-
dio

Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

Debêntures
Pré ou 
Pós-fi -
xado

2 a 3 
anos

Média
Mé-
dio

Regressiva 
de IR e IOF

Não 
pos-
sui

Ações Variável
Não 
há

Alta ou 
Baixa 

depen-
dendo 

do 
Ativo

Alto

Para resga-
tes até R$ 
20.000.00 
por mês, 

fi cam 
isentos de 
IR. Acima 

deste valor 
15% de IR 
sobre o lu-
cro e 20% 

sobre o 
Day Trade

Não 
pos-
sui

Dividendos Variável
Não 
há

Alta ou 
Baixa 

depen-
dendo 

do 
Ativo

Alto 
ou 

Baixo
Isento

Não 
pos-
sui
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Juros Sobre 
Capital 
Próprio

Variável
Não 
há

Alta ou 
Baixa 

depen-
dendo 

do 
Ativo

Alto 
ou 

Baixo

15% IR 
sobre o 
lucro

Não 
pos-
sui

Fonte:Lovato (2011, p. 44)

 Percebe-se nos investimentos demonstrados diferentes 
características.  O quadro 1serve para direcionar os investido-
res a melhor fazer suas escolhas de acordo com o seu perfi l. 
O quadro2, a seguir, demonstra o rendimento anual bruto, ou 
seja, sem considerar a dedução dos impostos e taxas, das prin-
cipais aplicações disponíveis no mercado nacional.

 Quadro 2–Histórico de Rentabilidade Bruta (sem dedu-
zir os impostos e taxas) por Lovato (2011, p. 44):

CDI

CDB Pós-
-fi xado a 
97,5% de 

CDI

POUPAN-
ÇA

TÍTULOS 
DO GO-
VERNO

IBOVES-
PA

Ano
Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

Rentabi-
lidade

1996 27,01% 26,33% 16,34% 24,40% 63,80%

1997 24,53% 23,91% 16,85% 22,35% 44,80%

1998 28,61% 27,89% 15,16% 29,63% -33,50%

1999 25,17% 24,54% 12,76% 28% 151,90%

2000 17,40% 16,96% 8,32% 17,72% -10,70%

2001 17,21% 16,96% 8,63% 16,06% -11%

2002 19,09% 18,61% 9,27% 20,62% -17%

2003 23,28% 22,70% 11,21% 23,61% 97,30%

2004 16,17% 15,76% 8,10% 17,74% 17,80%

2005 19,08% 18,60% 9,21% 18% 27,70%

2006 15,03% 14,65% 8,40% 13,19% 32,90%

2007 11,77% 11,47% 7,77% 11,18% 43,60%

2008 12,37% 12,06% 7,90% 13,66% -41,20%

2009 9,90% 9,65% 7,05% 8,65% 82,70%

2010 9,74% 9,49% 6,90% 9,68% 1%

Fonte:Lovato(2011, p. 44)

 Segundo Filho (2003, p. 244),as aplicações mais co-
muns em renda fi xa são a caderneta de poupança, certifi cado 
de depósito interbancário (CDI) e fundo de renda fi xa, e são 
indicados para investidores conservadores, que não gostam 
de se arriscar. Usualmente não apresentam surpresas aos seus 
aplicadores, a não ser que exista algum “Plano”, que acaba 
congelando os investidores, como aconteceu com o “Plano 
Collor” em 1990.  São operações utilizadas para pessoas que 
irão utilizar seu capital em curto prazo.

 A tributação em aplicações fi nanceiras é resgatada 
através de dois impostos, como citou Bergmann (2008, p. 19): 
“deve-se salientar que as aplicações fi nanceiras no Brasil es-
tão sujeitas a cobranças de Imposto de Renda e IOF (Imposto 
sobre Operação Financeira)”. Bergmann (2008 p. 19) ainda es-
pecifi cou a forma de tributação do Imposto de Renda sobre as 
aplicações:

Os fundos que a Receita Federal classifi ca como de Lon-
go Prazo, possuem uma alíquota de 22,5% a.m. para 
aplicações com prazo até 180 dias, reduzindo-se para 
20%, de 181 a 360 dias, para 17,5% de 361 a 720 dias 

e para 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

 Já a tributação pelo IOF, de acordo com Defaveri (2005, 
p. 68) é realizada da seguinte maneira:

 Quadro 3–Análise de Produtos de Investimento no 
Mercado Financeiro e de Capitais

Dias % Limite Dias % Limite Dias % Limite

1 96% 11 63% 21 30%

2 93% 12 60% 22 26%

3 90% 13 56% 23 23%

4 86% 14 53% 24 20%

5 83% 15 50% 25 16%

6 80% 16 46% 26 13%

7 76% 17 43% 27 10%

8 73% 18 40% 28 6%

9 70% 19 36% 29 3%

10 66% 20 33% 30 0%

Fonte: Defaveri (2005, p. 68) 

 Com base nas duas citações supra, pode-se certifi car 
que quanto maior o tempo que o dinheiro fi car guardado em 
investimento pós-fi xado em um banco ou cooperativa de crédi-
to, menor será o imposto que este investidor irá desembolsar. 
No caso do IOF, a partir do trigésimo dia aplicado, não existe 
mais incidência desse imposto. É importante frisar que esta 
tributação é feita com referência no valor do rendimento, e não 
no valor total aplicado ou capitalizado. É indispensável afi rmar 
que o imposto só será cobrado caso haja resgate no período 
citado acima.
 As formas de tributação, tanto Imposto de Renda 
quanto o Imposto sobre Operação Financeira (IOF), ainda se 
mantém nos mesmos percentuais até os dias de hoje, isto é, 
não há lei ou emenda constitucional que informe alguma plano 
de mudança destes índices.
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 Realizou-se uma pesquisa de campo para atender aos 
objetivos propostos neste trabalho, quais sejam, o de estudar 
e descobrir o perfi l das pessoas que guardam recursos poupa-
dos em bancos ou cooperativas de crédito, bem como a iden-
tifi cação do conhecimento do investidor acerca das aplicações 
que realiza e seu entendimento sobre o Certifi cado de Depósi-
to Interfi nanceiro (CDI).

3.1 Pesquisa de campo

 A pesquisa de campo teve como instrumento o formu-
lário, o qual foi elaborado com 19 questões fechadas e objeti-
vas.  A pesquisa foi realizada nas instituições fi nanceiras Banco 
do Brasil, SICREDI e Itaú, na cidade de Rio Verde, no período 
de 17 de setembro a 25 de setembro de 2013.  Foram pesqui-
sadas 25 pessoas. Na instituição Sicredi, localizado na Avenida 
Presidente Vargas, foi realizado dentro da empresa durante o 
horário de expediente na fi la de espera dos caixas. Já no Banco 
do Brasil e no Itaú, foi realizada a pesquisa em horários aleató-
rios na área dos caixas eletrônicos (autoatendimento).
 Para a seleção do pesquisado, no primeiro momento 
da abordagem, foi questionado se o mesmo poupava dinheiro; 
sendo a resposta positiva, este era convidado a responder a 
pesquisa, por meio do formulário entregue pelo pesquisador, 
sem nenhuma infl uência.   Após assinalar as questões, o pes-
quisado depositava suas respostas no envelope, sem identifi -
cação.

3.2 Análise dos resultados

Após a coleta dos dados, realizou-se uma análise quantitativa, 
a qual é apresentada a seguir. 
Inicialmente, identifi cou-se a proporção de pesquisados do 
sexo masculino e feminino, identifi cando-se que 13 pessoas 
eram do sexo masculino e 12 pessoas, do sexo feminino, con-
forme tabela 2.  Essa proporção indica uma media razoável, 
não gerando grande diferença de sexo entre aplicadores.

Tabela 1 - Sexo dos pesquisados
Sexo Porcentagem (%)

Feminino 48,00

Masculino 52,00

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Em seguida, identifi cou-se a idade do investidor, con-
forme mostra a tabela 3.

Tabela 2 - Idade do investidor
Idade (anos) Porcentagem (%)

Até 25 28

26 à 32 24

33 à 40 8

41 à 50 32

51 à 60 8

Acima de 60 0

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 De acordo com a tabela 2, identifi cou-se que a maior 
parte dos entrevistados tem entre 41 e 50 anos. Isso indica que 
as pessoas com maior experiência possuem recursos disponí-
veis e mesmo após os 40 anos tem interesse em reserva de 
recursos.
 No gráfi co 1, investigou-se sobre qual a instituição em 
que realiza suas aplicações fi nanceiras. 

Gráfi co 1 - Instituição realiza as aplicações fi nanceiras

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Conforme o gráfi co 1, a maior parte dos entrevistados 
aplica suas reservas no Banco do Brasil. Mais a frente, será 
identifi cada a falta de conhecimento dos aplicadores, mas esse 
resultado revela uma preferência por um banco que atinge to-
das as classes sociais. Há mais respostas que a quantidade de 
pesquisados, isso ocorreu devido as pessoas terem a liberdade 
de escolher mais de uma instituição.
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Gráfi co 2 - Tipo de conta para investimento

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

De acordo com a tabela 3, a maioria dos pesquisados realizam 
suas aplicações na conta pessoa física.

Tabela 3 – Renda Mensal do investidor
Renda mensal Quantidade

até R$ 1.500,00 1

de 1.500,01 a R$ 3.500,00 5

de R$ 3.500,01 a R$ 7.000,00 8

de R$ 7.000,01 a R$ 12.000,00 5

de R$ 12.000,01 a R$ 25.000,00 3

acima de R$ 25.000,00 2

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 A tabela 3 apresenta que 33% dos poupadores têm 
renda entre R$ 3.500,01 a R$ 7.000,00 o que conclui que não 
é necessário ter uma renda elevada para ser um aplicador.

Tabela 4 – Forma de investimento dos recursos
Destino Do Recurso Porcentagem

Poupança 53%

Aplicações com rendimento variável CDI/CDB/
LTN etc

31%

Ações na Bolsa 0%

Imóveis 16%

Empresto Dinheiro 0%

Outros 0%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Com a tabela 4, percebe-se que a maioria dos investi-
dores busca guardar suas economias na poupança (53%). As 

aplicações com rendimento variável não são as mais visadas 
pelo público entrevistado.
 Gráfi co 3 – Conhecimento sobre as aplicações pós fi xa-
das em CDI

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 A gráfi co 3, trata da pauta principal deste artigo, iden-
tifi car o conhecimento do aplicador sobre o CDI e as aplicações 
fi xadas neste índice. Foi verifi cado que 60% não têm conheci-
mento do funcionamento do Certifi cado de Depósito Interfi -
nanceiro.

 Tabela 5 - Conhecimento acerca dos impostos
Resposta do Entrevistado Porcentagem

Não sei como se tributa aplicação 40%

Conheço a forma de tributação do 
Imposto de Renda deste produto

36%

Conheço a forma de tributação do 
IOF deste produto

0%

Conheço todos os impostos aplica-
dos a este produtos

24%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Conforme a tabela 5, a maior fatia alega não conhecer 
nada sobre tributação dos depósitos a prazo em instituições 
(40%). No entanto, 24% alegam conhecer todas as formas de 
impostos retidos em aplicações.

 Tabela 6 - Sobre o Certifi cado de Depósito Interfi nan-
ceiro – CDI

Conhecimento do Entrevistado Porcentagem

Não conheço como funciona o CDI 48%

Sei apenas que o CDI é variável 32%

Conheço exatamente como funcio-
na o CDI

20%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.
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 A tabela 6 apresenta que quase metade dos entrevis-
tados não conhecem como funciona o índice CDI, enquanto 13 
pessoas afi rmar conhecer um pouco ou totalmente o funciona-
mento do CDI. 

 Tabela 7 – Conhecimento do rendimento da aplicação
Resposta do Pesquisado Porcentagem

até R$ 150,00 13%

de R$ 151,01 a R$ 300,00 42%

de R$ 300,01 a R$ 500,00 29%

de R$ 500,01 a R$ 750,00 17%

de R$ 750,01 a R$ 1.000,00 0%

de R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 0%

acima de R$ 1.500,00 0%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Quanto ao Rendimento da aplicação, foi realizada a 
seguinte pergunta: “Se você tem R$ 10.000,00 e deseja deixar 
aplicado por 6 meses, qual o rendimento esperado no momen-
to do resgate?”  Conforme tabela 7, percebe-se que apenas 
29% das pessoas têm conhecimento do rendimento de suas 
aplicações fi nanceiras, isso revela que os aplicadores não têm 
o conhecimento do retorno do seu valor aplicado, a maior par-
te acredita que sua aplicação rende menos do que a realidade. 
A resposta correta para esta questão é a terceira alternativa, ou 
seja, um depósito de R$ 10.000,00 deixado em uma aplicação 
por 180 dias, renderá aproximadamente R$ 328,41, a contrá-
rio do que muitos esperam.

 Tabela 8 – Alternativas para destinação de recursos 
disponíveis

Escolha para Destino do Rrecurso Disponível Porcentagem

Compraria um imóvel 20%

Compraria um Automóvel 0%

Aplicaria em Ações 4%

Faria aplicação pós-fi xada em CDI 20%

Faria aplicação fi xada em outro índice variável 
(CDB, LTN, etc)

24%

Aplicaria em Poupança 28%

Faria investimento em minha atividade 4%

Usaria em meus gastos pessoais 0%

Deixaria em conta corrente 0%

Faria outro Investimento 0%

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 
 Foi questionado aos pesquisados: “Se você tem R$ 
100.000,00 e sabe que não vai precisar nos próximos 12 me-

ses, o que faria?”.  Evidencia-se a forma que as pessoas utili-
zariam 100 mil reais em 12 meses, a tabela 8 mostra que 72% 
dos entrevistados fariam algum tipo de aplicação administra-
da por instituição fi nanceira. E somente 20 % investiriam na 
compra de um imóvel. Isso revela que o perfi l do aplicador 
pesquisado é mais conservador e não gosta de correr riscos, e 
é atento à liquidez, pois, caso haja necessidade de utilização 
do valor após este prazo de 1 ano a venda de imóvel não se 
dá tão rapidamente. Outro detalhe importante é que a maior 
fatia investiria em poupança, e não em aplicação pós-fi xada 
em CDI, porém este renderia mais que a poupança.
 Foi solicitado que o pesquisado fi zesse uma avaliação 
que iria de 1 a 10 sendo, 1 para insatisfeito, e 10 para muito 
satisfeito, no que tange às questões apresentadas na tabela 
19.

 Tabela 9 - Esclarecimentos por parte da instituição so-
bre opções de investimentos diversos

Faixa de avaliação 
de esclarecimento

Grau de Satisfação Resultado

1 a 3 Insatisfeito 3

4 a 6 Pouco satisfeito 7

7 a 8 Satisfeito 9

9 a 10 Muito satisfeito 6

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Por meio da tabela 9, identifi ca-se que a maioria apre-
sentou grau de satisfação igual ou maior que 7 no quesito de 
esclarecimento por parte de sua instituição no que diz respeito 
às questões de investimento. 

 Tabela 10 - Esclarecimentos por parte do banco sobre 
opções de investimentos pós-fi xadas em CDI/CDB/LTN

Faixa de avaliação 
de esclarecimento

Grau de Satisfação Resultado

1 a 3 Insatisfeito 4

4 a 6 Pouco satisfeito 10

7 a 8 Satisfeito 8

9 a 10 Muito satisfeito 3

Fonte: Elaborado Pelos Autores, 2013.

 Já na tabela 10, a pesquisa identifi cou que as insti-
tuições fi nanceiras não esclarecem tanto como funcionam as 
aplicações pós-fi xadas em CDI. Isso pode revelar o motivo da 
maior parte dos pesquisados realizar suas aplicações em pou-
pança, pois, se tivessem mais conhecimento sobre os investi-
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mentos com rendimento pós-fi xado neste índice os poupado-
res perceberiam que seu recurso renderia mais.

CONCLUSÃO

 O conhecimento em aplicações fi nanceiras, além do 
benefi cio pessoal, favorece melhor o desenvolvimento do mer-
cado fi nanceiro. Diante disso, tornou-se possível constatar a 
importância em ter conhecimento dos principais investimentos 
disponíveis no mercado, para que as pessoas possam escolher 
de forma consciente e fundamentada as melhores alternativas 
de investimento. Dessa forma, melhora a renda mensal e sua 
perspectiva para o futuro no curto, médio, longo prazo.
 Os resultados da pesquisa permitiram observar que 
a maioria das pessoas que poupam tem renda abaixo de R$ 
7.000,00 mensais, sendo que estes não sabem atualmente 
quanto está o índice DI nem a proporção das aplicações fi -
xadas a este. Acreditam ainda, que os investimentos rendem 
menos do que a realidade.
 Em decorrência dos resultados obtidos, é oportuno 
analisar que os entrevistados em sua maioria aplicam em pou-
pança, que apesar da baixa rentabilidade ainda tem grande 
procura por conta da facilidade de aplicação e liquidez ime-
diata, também por ser a forma mais conhecida e popular de 
investimento, sendo que os poupadores não possuem grau de 
conhecimento adequado sobre a rentabilidade dos seus recur-
sos aplicados.  Quanto ao conhecimento sobre CDI, não se tem 
orientação sufi ciente das instituições fi nanceiras. 
 É plausível afi rmar que as pessoas aplicam simples-
mente para não deixar seu dinheiro parado sem rendimentos, 
e as aplicações com liquidez imediata atraem por não propor-
cionarem riscos.

INVESTOR PROFILE IN INVESTMENTS IN 
POST-PINNED CDI

ABSTRACT

 The purpose of this study is to investigate the profi le 
of people who keep resources saved in fi nancial institutions , 
as well as identify the profi le of the investors . In times when 
the information is precious to society , and that the increased 
purchasing power is only possible for those who manage their 
resources effi ciently , it is necessary to know the investment 
market , as well as its profi tability and taxes. Initially , we car-

ried out a literature review on fi nancial investments , especially 
post -fi xed in the Interbank Deposit Certifi cate - CDI . To the 
knowledge of the profi le of investors , we carried out a fi eld 
survey using a questionnaire on fi nancial institutions of the 
city of Rio Verde , in September 2013 . The results show the 
majority of people who save do not have such high incomes 
and believe that investments yield less than the reality.

Keywords: Investment . Financial applications .CDI .
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APENDICE 1: Questionário da pesquisa

Pós Graduação em Gestão Estratégica Empresarial – Faculdade 
Almeida Rodrigues Questionário para pesquisa acadêmica do 
Artigo: Aplicações Pós-fi xadas em CDI
Pesquisa de perfi l de investidores em Aplicações Financei-
ras Não é necessário identifi car-se ___________________
_______________________________________________
 
1. Sexo:
(   ) Masculino
(   ) Feminino

2. Idade:
(   ) até 25 anos
(   ) de 26 a 32 anos
(   ) de 33 a 40 anos
(   ) de 41 a 50 anos
(   ) de 51 a 60 anos
(   ) acima de 60 anos

3. Qual instituição realiza suas aplicações fi nanceiras? (pode 
marcar + de 1)
(   ) Sicredi
(   ) Sicoob
(   ) Banco do Brasil
(   ) Itaú
(   ) Bradesco
(   ) Caixa
(   ) Unicred
(   ) Santander
(   ) HSBC
(   ) Outra

4. Tipo de conta para investimentos
(   ) Conta Pessoa Jurídica
(   ) Conta Pessoa Física

5. Qual seu ramo de atividade? (pode marcar + de 1)
(   ) Produtor Rural
(   ) Empresário
(   ) Profi ssional Liberal ou Autônomo
(   ) Funcionário
(   ) Servidor Público 
(   ) Estudante

6. Renda mensal
(   ) até R$ 1.500,00
(   ) de 1.500,01 a R$ 3.500,00
(   ) de R$ 3.500,01 a R$ 7.000,00
(   ) de R$ 7.000,01 a R$ 12.000,00
(   ) de R$ 12.000,01 a R$ 25.000,00
(   ) acima de R$ 25.000,00

7. Qual a forma de aplicação?
(   ) Periódica (mensal)
(   ) Periódica (trimestral ou anual)
(   ) Aleatória (quando há algum dinheiro sobrando)
(   ) Recurso aplicado em momento(s) atípico(s).

8. Caso aplicação periódica, qual o volume aplicado por perí-
odo?
(   ) até R$ 200,00
(   ) de R$ 201,00 a R$ 500,00
(   ) de R$ 501,00 a R$ R$ 1.000,00
(   ) de R$ 1.001,00  a R$ 4.000,00
(   ) de R$ 4.001,00 a R$ 10.000,00 
(   ) acima de R$ 10.000,00

9. Qual o valor atual em aplicações?
(   ) até R$ 5.000,00
(   ) de R$ 5.000,01 a R$ 30.000,00
(   ) de R$ 30.000,01 a R$ 150.000,00
(   ) de R$ 150.000,01 a R$ 1.000.000,00
(   ) acima de R$ 1.000.000,00

10. De qual forma costuma investir seus recursos? (pode mar-
car + de 1)
(   ) Poupança
(   ) Aplicações com rendimento variável  CDI/CDB/LTN etc
(   ) Ações na Bolsa
(   ) Imóveis
(   ) Empresto Dinheiro
(   ) Outros

11. Você conhece Aplicações Pós-fi xadas em CDI?
(   ) Sim
(   ) Não

12. Qual o seu entendimento acerca de investimentos em Ins-
tituições?
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(   ) Apenas aplico, não sei quanto rende
(   ) Conheço somente a poupança
(   ) Conheço as aplicações com rendimento variável
(   ) Costumo aplicar em ações.

13. Acerca dos Impostos:
(   ) Não sei como se tributa aplicação
(   ) Conheço a forma de tributação do Imposto de Renda deste 
produto
(   ) Conheço a forma de tributação do IOF deste produto
(   ) Conheço todos os impostos aplicados a este produtos

14. Sobre o Certifi cado de Depósito Interfi nanceiro – CDI
(   ) Não conheço como funciona o CDI
(   ) Sei apenas que o CDI é variável
(   ) Conheço exatamente como funciona o CDI

15. Porque optou por aplicar dinheiro em Instituição Financei-
ra?
(   ) Pela liquidez – posso usar quando quiser
(   ) Pelo bom rendimento
(   ) Pela segurança e garantia
(   ) Por não ter outra opção

16. Teste de conhecimento:
Se você tem R$ 10.000,00 e deseja deixar aplicado por 6 me-
ses, qual o rendimento esperado no momento do resgate?
(   ) até R$ 150,00
(   ) de R$ 151,01 a R$ 300,00
(   ) de R$ 300,01 a R$ 500,00
(   ) de R$ 500,01 a R$ 750,00
(   ) de R$ 750,01 a R$ 1.000,00
(   ) de R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00
(   ) acima de R$ 1.500,00

17. Se você tem R$ 100.000,00 e sabe que não vai precisar nos 
próximos 12 meses, o que faria?
(   ) Compraria um imóvel
(   ) Compraria um Automóvel
(   ) Aplicaria em Ações
(   ) Faria aplicação pós-fi xada em CDI
(   ) Faria aplicação fi xada em outro índice variável (CDB, LTN, 
etc)
(   ) Aplicaria em Poupança
(   ) Faria investimento em minha atividade
(   ) Usaria em meus gastos pessoais
(   ) Deixaria em conta corrente
(   ) Faria outro Investimento

18. Assinale qual o seu grau de satisfação em relação as ques-
tões abaixo, baseando-se em uma escala que varia de 1 a 10.

Esclarecimentos por parte do banco sobre opções de investi-
mentos diversos
( )1  ( )2  ( )3  ( )4  ( )5  ( )6  ( )7  ( )8  ( )9 ( )10

Esclarecimentos por parte do banco sobre opções de investi-
mentos pós-fi xadas em CDI/CDB/LTN
( )1  ( )2  ( )3  ( )4  ( )5  ( )6  ( )7  ( )8  ( )9 ( )10


