
GUIA DA 
POUPANÇA

PRAZO LIQUIDEZ

COMO A TR FUNCIONA?

É o inves�mento mais popular no Brasil. O 
funcionamento rela�vamente simples e a 
liquidez diária são seus pontos fortes, mas é 
preciso saber os detalhes da sua regra de 
funcionamento.

não tem prazo de 
vencimento, nem 

carência.

diária, você pode resgatar a 
qualquer momento.

! ATENÇÃO
Fique atento às regras de remuneração para não perder o 
rendimento do mês na hora de sacar.

ATENÇÃO

A remuneração é calculada de forma diferente 
para depósitos antes e depois de 4/5/12.

ONDE
ENCONTRAR

BANCOS

RISCO DE CRÉDITO
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É o risco de a ins�tuição 
financeira que você escolheu 
não conseguir te devolver o 
dinheiro que você colocou 
na poupança.

É o risco de os rendimentos 
do seu inves�mento caírem 
em função de mudanças do 
mercado. No caso da 
poupança esse risco está 
ligado à variação da TR e da 
taxa Selic.

A poupança tem baixíssimo 
risco. Sua liquidez é imediata, 
ou seja, você pode solicitar o 
resgate quando desejar e ter 
acesso ao dinheiro no mesmo 
momento.

Avalie a credibilidade e a 
solidez da ins�tuição.

No caso da poupança, 
este risco é minimizado 
pela garan�a do FGC, que 
devolve seu dinheiro até o 
limite de R$ 250.000, caso 
o banco quebre.

Estude o funcionamento da 
TR e da Selic e monitore as 
suas tendências na 
economia.

É um inves�mento segurado pelo Fundo Garan�dor de Crédito (FGC)

isenta

não há

TR é a Taxa Referencial da economia

Seja organizado com os 
instrumentos de controle da 
sua conta de poupança, como 
cartão e senha. Assim, poderá 
solicitar o resgate quando 
quiser.

Além disso, programe-se para 
sacar o dinheiro sempre 
depois do dia da remuneração, 
assim você não perde os 
rendimentos do úl�mo mês.

RISCO DE MERCADO RISCO DE LIQUIDEZ

IMPOSTOS

TAXAS

O QUE É LEGAL NA POUPANÇA?

VANTAGENS

Liquidez imediata: se �ver uma emergência ou uma oportunidade, você consegue 
sacar seu dinheiro rapidamente.

Garan�a do FGC: o risco de crédito é amenizado.

Tradição: por ser um inves�mento muito conhecido dos brasileiros, você talvez 
esteja mais familiarizado com as suas regras.

DESVANTAGENS

Rendimento mensal: se você sacar o dinheiro antes da data de aniversário do 
depósito, perde o rendimento do mês todo.

Valor do rendimento: pode ser menor que outros produtos do mercado e muitas 
vezes menor até do que a inflação do período, o que faz com que você perca poder de 

compra.

Inves�mentos de alta liquidez, como a poupança, são bons 
para quem pode precisar do dinheiro numa eventualidade 

ou para quem quer fazer um inves�mento por um prazo 
muito curto.

DICA DO INVESTIDOR

ATÉ 3/5/12
Juros de 6% ao ano + TR

A PARTIR DE 4/5/12
Juros de 6% ao ano + TR

(caso a taxa Selic esteja acima de 8,5% ao ano) 
OU

 Juros de 70% da taxa Selic ao ano + TR
(caso a taxa Selic esteja em 8,5% ao ano ou abaixo disso)

REGRA:  Os juros da remuneração de cada depósito são creditados mensalmente, sempre 
no mesmo dia do mês que o depósito foi feito.

! ATENÇÃO
Se você sacar o dinheiro antes de completados 30 dias, você perde os juros que 
seu dinheiro teria rendido naquele mês inteiro.

A TR é calculada com
base na média ponderada
das taxas diárias de juros

pagas pelos CDBs prefixados
das 30 maiores ins�tuições

financeiras do país. Essas taxas
são próximas à taxa Selic.

O governo u�liza ainda
um redutor, que ele mesmo
determina, para calcular a

TR, assim ele pode controlar
esta taxa, mantendo-a no

valor que ele desejar.

Não é raro que a TR seja zero ou
tenha algum valor muito próximo disso.

No entanto, ela nunca pode ser nega�va.

INVESTIMENTO

qualquer valor

MÍNIMO

CUSTOS

! !RISCOS

REMUNERAÇÃO


