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Mesmo que renda um picolé, veja se vale e onde investir o
dinheiro por poucos dias

Aplicações de curtíssimo prazo estão entre as dúvidas mais frequentes enviadas pelos leitores
para a coluna
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GIANE GUERRA

"Mesmo que renda um picolé, prefiro que o picolé fique para mim", diz Leticia Camargo sobre o rendimento de aplicações de curto
prazo

Uma pergunta que a coluna recebe com frequência é sobre o prazo mínimo para deixar o dinheiro aplicado

em um investimento. Se eu estou com um dinheiro em mãos e não tenho certeza de quando irei usá-lo, vale a

pena colocar em uma aplicação financeira? Ou será que deixa mesmo na conta corrente, que não tem

rentabilidade e nem correção monetária? A coluna compartilhou essa dúvida com a planejadora

financeira Leticia Camargo no programa Acerto de Contas (domingos, às 6h, na Rádio Gaúcha). Ela deu

como um exemplo um caso real que aconteceu com um cliente:

- Ele recebeu um dinheiro e estava na dúvida do que fazer. Se quitava o financiamento do imóvel, guardava

para reserva de emergência ou investia a longo prazo? Enquanto ele decidia isso, deixava o dinheiro na conta.

Falei para ele que, enquanto ele tomava a decisão, o melhor seria investir esses recursos. Poderia ser em um

fundo DI ou CDB-DI.Mas tem que ser um produto (aplicação) bem conservador, que não vai ter muita

variação e nem muito risco. E que tenha também boa liquidez (ou seja, pode ser sacado a qualquer tempo

sem prejuízo). Afinal, assim que ele tomar a decisão, fará algo com o dinheiro - comentou Leticia. 

LEIA MAIS

Félix Zucco / Agencia RBS

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/mesmo-que-renda-um-picole-veja-se-vale-e-onde-investir-o-dinheiro-por-poucos-dias-ckdeivfd400190147lpqo7vcc.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mesmo%20que%20renda%20um%20picol%C3%A9,%20veja%20se%20vale%20e%20onde%20investir%20o%20dinheiro%20por%20poucos%20dias&url=https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/mesmo-que-renda-um-picole-veja-se-vale-e-onde-investir-o-dinheiro-por-poucos-dias-ckdeivfd400190147lpqo7vcc.html
whatsapp://send?text=https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/mesmo-que-renda-um-picole-veja-se-vale-e-onde-investir-o-dinheiro-por-poucos-dias-ckdeivfd400190147lpqo7vcc.html
mailto:?subject=Mesmo%20que%20renda%20um%20picol%C3%A9,%20veja%20se%20vale%20e%20onde%20investir%20o%20dinheiro%20por%20poucos%20dias&body=https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/mesmo-que-renda-um-picole-veja-se-vale-e-onde-investir-o-dinheiro-por-poucos-dias-ckdeivfd400190147lpqo7vcc.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/ultimas-noticias
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/financas-pessoais/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/600-empregos-no-rs-onde-investir-dinheiro-por-pouco-tempo-empresa-garante-renda-para-desempregados-e-mais-no-acerto-de-contas-ckdee4pza00010147f0cg57n3.html


8/10/2020 Mesmo que renda um picolé, veja se vale e onde investir o dinheiro por poucos dias | GaúchaZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/mesmo-que-renda-um-picole-veja-se-vale-e-onde-investir-o-dinheiro-por-… 2/5

Félix Zucco / Agencia RBS

"Mesmo que renda um picolé, prefiro que o picolé fique para mim", diz Leticia Camargo sobre o rendimento de aplicações de curto
prazo

Uma pergunta que a coluna recebe com frequência é sobre o prazo mínimo para deixar o dinheiro aplicado

em um investimento. Se eu estou com um dinheiro em mãos e não tenho certeza de quando irei usá-lo, vale a

pena colocar em uma aplicação financeira? Ou será que deixa mesmo na conta corrente, que não tem

rentabilidade e nem correção monetária? A coluna compartilhou essa dúvida com a planejadora

financeira Leticia Camargo no programa Acerto de Contas (domingos, às 6h, na Rádio Gaúcha). Ela deu

como um exemplo um caso real que aconteceu com um cliente:

- Ele recebeu um dinheiro e estava na dúvida do que fazer. Se quitava o financiamento do imóvel, guardava

para reserva de emergência ou investia a longo prazo? Enquanto ele decidia isso, deixava o dinheiro na conta.

Falei para ele que, enquanto ele tomava a decisão, o melhor seria investir esses recursos. Poderia ser em um

Félix Zucco / Agencia RBS

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/ultimas-noticias
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/financas-pessoais/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/600-empregos-no-rs-onde-investir-dinheiro-por-pouco-tempo-empresa-garante-renda-para-desempregados-e-mais-no-acerto-de-contas-ckdee4pza00010147f0cg57n3.html


8/10/2020 Mesmo que renda um picolé, veja se vale e onde investir o dinheiro por poucos dias | GaúchaZH

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2020/08/mesmo-que-renda-um-picole-veja-se-vale-e-onde-investir-o-dinheiro-por-… 3/5

fundo DI ou CDB-DI.Mas tem que ser um produto (aplicação) bem conservador, que não vai ter muita

variação e nem muito risco. E que tenha também boa liquidez (ou seja, pode ser sacado a qualquer tempo

sem prejuízo). Afinal, assim que ele tomar a decisão, fará algo com o dinheiro - comentou Leticia. 

LEIA MAIS
Gastar menos não envolve apenas conhecimento, mas mudanças de hábitos de vida

Como funciona a antecipação do saque-aniversário do FGTS

Porto Alegre terá Dia dos Pais do presente comprado online e do comércio local, mostra
pesquisa

Surgiu, então, a dúvida em relação aos custos do investimento e também sobre o pagamento de impostos. O

cliente da planejadora estava com medo de perder dinheiro em taxas e tributos se tivesse que sacar em

seguida. Leticia tranquiliza:

- Para fundos DI e CDB-DI, é o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o Imposto de Renda sobre

ganho de capital, que é a rentabilidade. Esses dois impostos recaem sobre quanto rendeu o fundo ou o CDB.

Então, no caso, ele pagaria um percentual do quanto tivesse rendido. Ele vai pagar um percentual do

rendimento e ainda resgataria um valor maior do que foi investido - detalha a planejadora.

É verdade que, com as taxas de juro baixas do atual cenário brasileiro, deixar o dinheiro aplicado por poucos

dias pode gerar um resultado pequeno. Mesmo assim, Leticia lembra que vale menos ainda deixar o dinheiro

parado. E brinca:

- Mesmo que renda um picolé, prefiro que o picolé fique para mim - brinca Leticia.

 Ouça mais no programa Acerto de Contas (domingo, às 6h, na Rádio Gaúcha): 

Colunista Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)

Colaborou Daniel Giussani (daniel.giussani@zerohora.com.br)

Leia aqui outras notícias da colunista  

Gaúcha · Acerto de Contas - 02/08/2020
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Experimente um jeito mais prático de se informar: tenha o aplicativo GaúchaZH no seu celular. Com ele,

você vai ter acesso rápido a todos os nossos conteúdos sempre que quiser. É simples e super intuitivo, do jeito

que você gosta. 

Baixe grátis na loja de aplicativos do seu aparelho: App Store para modelos iOS e Google Playpara modelos

Android.

Mais sobre: finanças pessoais investimento dinheiro áudio mercado financeiro
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