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Saiba como 
investir o seu dinheiro 

com a Selic a 3%

O Copom surpreendeu 
o mercado e reduziu 
a Taxa Selic de 3,75% 
para 3% ao ano, o 
menor patamar da 
história da taxa básica 
de juros da economia

Nesta hora, você deve 
se perguntar: onde e 
como investir o meu 

dinheiro com a Selic a 3%? 
Antes de qualquer opção, é 
fundamental ter em mente 
qual é o objetivo do seu 
investimento. Há tempos 
eu venho falando em meus 
artigos sobre a importância 
da diversificação e de respei-
tar seu perfil de investidor. 
Nem sempre a melhor ren-
tabilidade é a mais adequada 
devido ao prazo. 

Mas, antes de avançarmos, 
é importante contextualizar 
essa relação juros x inflação. 
Durante muitos anos o Brasil 
apresentou inflação alta e 
taxa de juros também mui-
to alta. Para entender bem 
como isso tudo influencia 
na nossa carteira de inves-
timentos, é preciso saber 
o que significa o chamado 
“ganho real”. 

Essa é a definição para o 
rendimento líquido do meu 
investimento, ou seja: a 
taxa de juros que remunera 
minha aplicação descontada 
a inflação. Não basta acom-
panhar a rentabilidade da 
sua carteira, pois a inflação 
reflete a perda do poder de 
compra do seu dinheiro. 
Quanto maior a inflação, me-
nos o seu dinheiro vale. De 
forma bem didática: quanto 
maior é a inflação, mais 
dinheiro você precisa para 
comprar um mesmo item. 

Exemplificando com nú-
meros, em janeiro de 2016, 
o CDI (benchmark para 
investimentos pós fixados 
que seguem a taxa de juros) 
teve um retorno de 1,06%, 
mas a inflação no mesmo 
período foi de 1,27%. Logo, 
o investidor teve ganho real 
negativo, ou seja, seu dinhei-
ro não valorizou o suficiente, 
perto da perda do poder de 
compra. Mas a sensação é 
de ganho. 

Por outro lado, em abril 
de 2020, temos um cenário 
oposto: o CDI foi de 0,28%, 
porém a inflação foi nega-

tiva (o que chamamos de 
deflação) em -0,31%. Nesse 
sentido o investidor teve um 
ganho real de 0,59%. No 
entanto, o investidor tem 
mais dificuldade de perce-
ber ganho nesse cenário de 
juros e inflação baixos, pois 
o volume monetário não tem 
um crescimento expressivo. 

Portanto, a Selic baixa 
nesse momento de baixa 
inflação não pode ser motivo 
para pânico, especialmente 
para o investidor conser-
vador. Mas serve de alerta 
para ele ter mais cautela 
no momento de escolher os 
ativos que irão compor sua 
carteira de investimentos. 
A poupança continua sen-
do uma das opções menos 
rentáveis e menos apropria-
das para o investidor que 
necessita de muita liquidez 
(usar o dinheiro com maior 
frequência e a qualquer 
momento). 

É bom ficar atento às taxas 
de administração de fundos 
de curto prazo e os de liqui-
dez imediata. Alguns bancos 
possuem em sua carteira 
fundos dessas categorias 
com taxas de administração 
variando entre 2% e 4%. 
Evite tudo o que remunere 
menos de 100%CDI e ainda 
cobre imposto de renda. E 
busque informações sobre 
títulos do tesouro e opera-
ções estruturadas. 

Alguns podem ser ótimas 
estratégias para proteger o 
capital e ainda buscar um 
ganho superior em sua car-
teira, desde que você tenha 
um prazo maior. Sempre que 
ficar em dúvida em que ativo 
escolher para compor sua 
carteira, fale com um asses-
sor de investimentos inde-
pendente, fugindo assim do 
conflito de interesse, uma 
vez que eles não represen-
tam a bandeira de nenhuma 
instituição financeira. 

Certifique-se que esse 
especialista é realmente 
capacitado e autorizado pela 
CVM para te auxiliar. No meu 
Instagram (@dani_rolim) eu 
sempre lanço conteúdos que 
podem te auxiliar e orientar 
a traçar um plano financeiro. 
Dá uma conferida! 

(*) - Graduada em Administração de 
Empresas, com MBA em Gestão de 

Negócios e Finanças. Educadora 
financeira formada pela DSOP, é 
planejadora financeira e diretora 

comercial da Flap Capital. 

Daniella Rolim (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: BRYAN VICTOR DE SOUZA LAURINDO, estado civil solteiro, profissão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/02/2000), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dalmir Anselmo Laurindo 
e de Tatiana de Souza. A pretendente: ANA LUIZA SOARES SCARABELLO, estado civil 
solteira, profissão operadora de prevenção a fraude, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (23/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Paulo Henrique Scarabello e de Adriana Lins Soares.

O pretendente: LUCAS VICENTE ARAUJO,  estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São José do Rio Preto - SP, no dia (14/09/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Tadeu Araujo e de Sandra Vicente Arau-
jo. A pretendente: JARDÊNIA MELO DE LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Miguel de Touros - RN (Registrada em Garanhuns - PE), 
no dia (28/02/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Jadir Alexandre de Lima e de Maria José da Silva de Melo.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LEONARDO RIOS MAIA, brasileiro, divorciado, nascido aos 09/02/1988, 
gerente de restaurante, natural de Codó - MA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Francisco Furtado Maia e de Maria Francisca Rios Maia; A preten-
dente: JANETE VIRGOLINO MORAES, brasileira, solteira, nascida aos 25/03/1996, 
de serviços domésticos, natural de Limoeiro do Ajuru - PA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Leovane Virgolino Moraes.

O pretendente: ROBERTO HIROAkI NAGATA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/04/1977, representante comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Hiromu Nagata e de Hisako Marelene 
Nagata; A pretendente: ELIANA MARCELA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/12/1981, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Marcelino Marcelo de Oliveira e de Tertuliana Braga de Oliveira.

O pretendente: JOHN LENON ROCHA PESSOA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/1991, personal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Francisco de Assis Mendonça Pessoa e de Clemencia Rocha 
Santos; A pretendente: FABíOLA DOS REIS FERREIRA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 17/04/1993, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Almir Moreira Ferreira e de Marilza 
dos Reis Ferreira.

O pretendente: OLDACk ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/11/1971, gesseiro, natural de Santo Estêvão - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Jaime Pedro dos Santos e de Estêva Alves dos Santos; A 
pretendente: CAMILA RODRIGUES COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1986, 
agente comunitário saúde, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Marlene Rodrigues Costa da Silva.

O pretendente: ALExANDRE DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/12/1973, 
analista de sistemas, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Inácio Faustino de Souza e de Maria das Dores de Souza; A 
pretendente: CAMILA JESUS DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 30/01/1983, 
diretora comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Manoel Xavier de Almeida Irmão e de Irenilda Maria de Jesus Almeida.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDRÉ MENDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Osasco, SP, no dia (21/07/1994), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ivanir Mandes da Silva. A pretendente: THAíS SOUZA FELIx, 
estado civil solteira, profissão operadora de loja, nascida nesta Capital, Tucuruvi, SP, no 
dia (24/04/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Felix Neto e de Niete de Souza Santos.

O pretendente: ALISSON ANDRADE RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão 
vidraceiro, nascido em Jequié, BA, no dia (28/09/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexsandro Santos Ribeiro e de Jocelia 
Dias Andrade. A pretendente: INGRID RODRIGUES IkER GALDINO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (27/11/2000), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emerson Galdino Antonio e de 
Jaqueline Rodrigues Iker.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: IGOR RAFAEL CLARO LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 10/02/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Sousa Lima e de Monica 
Claro. A pretendente: TATIANE MARIANO BORGES, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
24/08/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Odair Borges 
e de Roseli Mariano Borges.

O pretendente: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/06/1979, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de José Mandu da Silva Junior e de Maria Tereza Pereira da Silva; A 
pretendente: MARIA LEONEIDE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/05/1980, 
auxiliar de limpeza, natural de Olinda - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Luiz Santana da Silva e de Josefa Pedro da Silva.

O pretendente: RAFAEL ARAUJO FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/05/1987, manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria Lucia Araujo Ferreira; A pretendente: ALINE SOARES 
MIRANDA, brasileira, solteira, nascida aos 22/09/1991, vendedora, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Nilson Gomes 
Miranda e de Seny Gomes Soares.

O pretendente: ANDERSON DE SOUSA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/05/1995, auxiliar de radiologia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Jose dos Santos e de Damaris de Sousa 
Santos; A pretendente: NAIANA GOULART DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
10/12/1990, estoquista, natural de Inhapim - MG, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Marques Goulart da Silva e de Edivani Maria dos Santos Silva.

O pretendente: EwERTON DE ANDRADE SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/02/1981, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Manoel de Andrade Soares e de Eliene Cardoso Soares; A pre-
tendente: TâNIA DE OLIVEIRA FALCãO, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/1977, 
manicure, natural de Pirapora - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Noel Ramos Falcão e de Maria do Carmo Pereira de Oliveira.

O pretendente: HARRISON PEREIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/02/1994, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Luiz Passos da Silva e de Antonia da Silva Pereira; A pretendente: kARINA 
MACEDO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/10/1997, cabeleireira, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rubens 
Macedo da Silva e de Gilvania de Oliveira Macedo Silva.

O pretendente: ISAIAS CARVALHO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/11/1991, 
ajudante de obra, natural de Vitória da Conquista - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Manoel de Jesus Santos e de Ilza Carvalho Santos; A 
pretendente: DAY ANE MOREIRA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/1990, 
do lar, natural de Encruzilhada - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Manoel Moreira Carvalho e de Pedrina Correia Almeida.

O pretendente: MARIO RUI FIGUEIREDO AGNELO, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em Portugal, no dia (12/03/1953), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Isaura Nunes Figueiredo. A pretendente: SANDRA EVAN-
GELISTA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (11/08/1963), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Duilio 
Evangelista da Silva e de Aparecida Rodrigues Epitacio.

O pretendente: ANOÊMO DIAS DO VALE, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido 
em São João do Paraíso, MG, no dia (11/04/1963), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcionilio Dias do Vale e de Delcina da Rocha Viana. A preten-
dente: JOSELINA MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão aposentada, 
nascida em São João do Paraíso, MG, no dia (02/02/1959), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesuino Jose dos Santos e de Diolina Maria dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DE ARRUDA SOARES, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar administrativo, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (18/05/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Batista Soares e de Isabel 
Cristina de Arruda Soares. A pretendente: THAIS APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA, 
estado civil solteira, profissão bancária, nascida nesta Capital, SP, no dia (04/02/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abdias Jose de Almeida e 
de Quiteria Paulo dos Santos.

Empresas que oferecem serviços de forma digita 
se destacam das demais.
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Não poder atuar di-
retamente com o 
público trouxe sérias 

limitações à maioria dos em-
preendimentos brasileiros.

Neste cenário, empresas 
que oferecem serviços de for-
ma digital, sem atendimento 
direto, se destacaram das 
demais. Sejam essas empre-
sas startups ou não, o uso da 
tecnologia fez com que con-
tinuassem faturando mesmo 
com as portas fechadas ao 
público, o que permite não só 
a saúde financeira da empresa 
como também a sua evolução 
e permanência no mercado. 

Outro fator importante 
é que as tecnologias que 
otimizam o funcionamento 
dos serviços, permitem que 
menos pessoas realizem 
mais tarefas, desta forma é 
possível oferecer um produto 
ou serviço em larga escala e 
sem limitação geográfica. Aí é 
que se enquadram as startups, 
que buscam escalabilidade ao 
ofertar para um amplo núme-
ro de consumidores sem ter 
que aumentar os custos fixos. 

Jeff Bezos, dono da Amazon.
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com o mercado a nível global, provocando 
imensas transformações em curtíssimo 
período. No Brasil, a taxa Selic já caiu para 
o menor valor da história e a previsão é 
seguir em queda, mas isto não necessaria-
mente é resultado de um bom momento 
na economia. Em meio a uma onda de 
desemprego, crise financeira e lockdown, 
será que ainda é um bom momento para 
investir em imóveis e especialmente no 
mercado de luxo?

O consultor e especialista no mercado 
imobiliário de alto padrão, Rafael Scode-
lario aponta que, apesar da crise, este 
pode ser o melhor momento para investir 
em imóveis: “os juros de financiamento 
estão mais baixos do que jamais estiveram 
em mais de 40 anos. Com isso, adquirir 
imóveis torna-se uma boa opção, ainda 
mais em áreas nobres. Perder dinheiro 
investindo em imóveis não acontece, 
mesmo com a pandemia da Covid-19. 
Muitos ricos e famosos estão investin-

Pandemia proporciona que PME migre 
para serviços digitais e economize

O lockdown fez com que muitas empresas tivessem que rever o seu posicionamento no mercado
rio tradicional pode ser o 
mesmo das startups que 
oferecem contabilidade 
digital. A diferença está 
basicamente no preço e na 
facilidade de poder olhar os 
dados da empresa quando 
desejar, afinal, um aplicativo 
no celular pode ser acessado 
a qualquer hora. 

Em resumo, o que traz 
competitividade, saúde fi-
nanceira e a permanência 
de um empreendimento 
no mercado, diante da cri-
se do Coronavírus e o seu 
consequente lockdown, são 
três fatores: preço baixo, 
acesso fácil não presencial e 
qualidade. Esses fatores são 
relevantes tanto para quem 
os oferta quanto para quem 
os consome. 

Quem oferta enxerga na 
crise uma bela oportunidade 
de crescimento do negócio, 
ao passo que aqueles que 
consomem podem reduzir 
seus custos fixos e garantir 
sua saúde financeira. 

(*) - É CEO da Razonet, 
startup de contabilidade digital 

(www.razonet.com.br). 

A possibilidade de vender 
em larga escala sem aumen-
tar o tamanho físico da em-
presa, permite que os preços 
sejam mais competitivos, 
razão pela qual as organiza-
ções mais adeptas à tecnolo-
gia, normalmente oferecem 
produtos ou serviços a um 
preço mais baixo do que as 
tradicionais. É importante 
destacar que empresas que 
não vendem em larga escala 
podem se beneficiar ao utili-
zar os produtos/serviços das 
startups. 

Justamente pela oferta 
mais barata, ao mudar de 
fornecedor e optar por uma 
startup, os empreendimen-
tos podem reduzir o seu 
custo e, assim, serem mais 
competitivos no mercado. 
Um exemplo simples é a 
troca de contador. Empre-
sas, sejam elas grandes ou 
pequenas, devem cumprir 
com certas obrigações pe-
rante o governo e para isso 
precisam de um escritório 
de contabilidade. O serviço 
prestado por um escritó-

Famosos adquirem imóveis milionários mesmo durante a quarentena
verdade, houve um aumento na procura 
por imóveis deste tipo nos últimos 3 
meses”. Alguns famosos têm optado por 
investir em imóveis de altíssimo padrão 
mesmo durante a quarentena:.

“Mais rico a cada dia, mesmo com a 
crise, Jeff Bezos, dono da Amazon, pagou 
quase R$ 85 milhões por uma cobertura 
triplex de prédio onde já é dono de qua-
tro andares em Nova York, nos Estados 
Unidos. Mas ele não é o único. O cantor 
Pharrell Williams comprou uma mansão 
de mais de R$ 170 milhões em Miami para 
passar a sua quarentena”. 

O motivo para o investimento pode 
parecer contraditório mas tem toda uma 
lógica: “a lei da oferta e da procura é 
universal. Com a pandemia, as pessoas 
passaram mais tempo em suas casas e 
viram o quanto é importante estar bem e 
felizes em seus imóveis. As pessoas estão 
dando mais valore às suas casas, trabalhar 
em home office com tranquilidade e qua-
lidade de vida (MF/Press Global). 

do em propriedades neste momento 
justamente devido ao arrefecimento do 
mercado e a descida considerável da 
inflação e dos juros”. 

Apesar da crise, Rafael Scodelario apon-
ta que o mercado de luxo não foi afetado: 
“Esse mercado de alto luxo, ao contrário 
dos outros, não teve redução de valor e 
nem sofreu retração com a pandemia. Na 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 2
14

4-
69

A7
-C

82
D

-3
32

3.


