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RESUMO 

 

O mercado financeiro brasileiro se encontra cada vez mais competitivo, principalmente em 
virtude da entrada de novos agentes financeiros, como bancos digitais e fintechs, que, assim 
como as instituições financeiras já consolidadas, ofertam aos clientes, além dos produtos 
financeiros tradicionais, os ativos de aplicação financeira. O objetivo geral deste trabalho é 
analisar os instrumentos de aplicação financeira utilizados pelas empresas brasileiras de capital 
aberto do setor econômico de consumo cíclico do subsetor de comércio, entre os anos de 2014 
e 2018. O referencial teórico da pesquisa é fundamentado na literatura relativa aos produtos 
financeiros, conceitos de sites de bancos e corretoras. Em relação aos aspectos metodológicos, 
o estudo é classificado como descritivo, utilizando fontes de dados documentais e empregando 
métodos de análise quantitativo qualitativo. Os dados das empresas foram coletados nos 
relatórios financeiros disponibilizados em seus sites, bem como índices e variações de moeda 
presentes em sites especializados. Foi possível concluir que, entre os anos de 2014 e 2018, as 
empresas do segmento aplicaram seus recursos financeiros majoritariamente em ativos de renda 
fixa, independentemente da variação dos principais índices. 

 

PALAVRAS CHAVE: Instrumentos, Capital Aberto, Subsetor de Comércio, Relatórios 
Financeiros, Renda Fixa. 
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ABSTRACT 

 

The brazilian financial market is becoming increasingly competitive, mainly due to the entry of 
new financial agents, such as digital banks and fintechs, which, like traditional financial 
institutions, offer clients, in addition to traditional financial products, investment assets. The 
general objective of this paper is to analyze the financial application instruments used by 
publicly traded Brazilian companies in the cyclical consumer economic sector of the trade 
subsector, between 2014 and 2018. The theoretical framework of the research is based on the 
literature on financial products, concepts of banks and brokerage sites. Regarding the 
methodological aspects, the study is classified as descriptive, using documentary data sources 
and employing qualitative quantitative analysis methods. Company data were collected in the 
financial reports available on their websites, as well as indexes and currency variations present 
on specialized websites. It was concluded that, between 2014 and 2018, companies in the 
segment invested their financial resources mainly in fixed income assets, regardless of the 
variation of the main indixes. 

 

KEY WORDS: Instruments, Publicly traded, Trade Subsector, Financial Reports, Fixed 

Income. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado financeiro brasileiro atual está inserido em um contexto dinâmico em 

constante evolução, pelo qual é diretamente influenciado por questões políticas e fatores 

socioeconômicos da sociedade. O panorama da indústria financeira nacional marcada por um 

oligopólio de instituições detentoras da maior fatia do mercado, está sendo transformada em 

um cenário com entradas de novos agentes financeiros como bancos digitais, corretoras e 

fintechs, pelos quais estão oferecendo serviços eficientes à preços competitivos com alto valor 

agregado. 

Dentre os serviços oferecidos pela indústria financeira brasileira, estão os instrumentos 

de aplicações financeiras. Frente ao portfólio de opções de modalidades de aplicações 

financeiras disponibilizadas pelas instituições financeiras, estão as empresas brasileiras, as 

quais possuem o desafio de destinar os seus recursos oriundos das suas atividades operacionais 

ou resultados financeiros, nos quais julgam ser as mais adequadas ao seu perfil, com objetivo 

de se obter rentabilidade atrelado a níveis de riscos satisfatórios. 

Destaca-se que a rentabilidade das aplicações, principalmente as de modalidade de 

renda fixa, estão diretamente relacionadas com a evolução dos indexadores existentes no 

mercado financeiro. Logo, cabe aos agentes aplicadores e ofertantes dos produtos possuírem a 

real percepção e sensibilidade de quais tipos de aplicações poderão ser mais adequadas para 

cada perfil de cliente. 

Tendo em vista o contexto apresentado, surge o seguinte questionamento: as empresas 

brasileiras de capital aberto do setor econômico de consumo cíclico do subsetor de comércio 

modificam o seu perfil de aplicação conforme a evolução dos índices? 

Frente ao preâmbulo exposto, o trabalho em questão tem o objetivo de identificar e 

analisar os instrumentos de aplicação financeira utilizados pelas empresas brasileiras de capital 

aberto do setor econômico de consumo cíclico do subsetor de comércio, destacando quais são 

os tipos e modalidades mais utilizadas, entre os anos de 2014 e 2018. 

Para auxiliar o atingimento do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos:  

i. analisar os tipos de aplicações financeiras adotados frente à evolução dos 

principais indexadores do mercado durante o período em estudo;  
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ii. verificar o perfil de aplicação dos três segmentos do estudo, os relacionando com 

as respectivas contas dos demonstrativos financeiros das companhias (ativo, passivo e 

faturamento); 

No que diz respeito à metodologia do trabalho, a finalidade do estudo em questão é 

classificada como pura, pois segundo Gil (2008) a pesquisa busca o avanço da ciência, procura 

desenvolver conhecimentos científicos sem obrigatoriamente aplica-los na prática. O estudo se 

configura como descritiva, pois analisa o perfil aplicador de um determinado grupo de empresas 

do Brasil, a partir do qual é realizado análises comparativas. O caráter qualitativo da pesquisa, 

se configura por conta da análise e interpretação dos dados presentes nos relatórios financeiros. 

O trabalho também possui perfil quantitativo, pois realiza análises de estatística descritiva. No 

âmbito do método, a pesquisa é caracterizada como dedutiva, já os procedimentos utilizados 

foram o bibliográfico e o documental. 

O estudo encontra-se estruturado em sete seções. A primeira seção consiste na presente 

introdução, na qual o tema é contextualizado, bem como são ilustrados a problemática da 

pesquisa, os objetivos (geral e específicos), além da metodologia utilizada e, por fim, a estrutura 

geral do trabalho.  

A segunda seção é composta pela revisão da literatura sobre instrumentos de aplicação 

financeira disponíveis no mercado financeiro nacional (renda fixa e variável) incluindo os 

respectivos conceitos e o modelo de tributação. 

A terceira seção ilustra os principais indexadores do mercado brasileiro, os 

conceituando e contextualizando. Em diante, a quarta seção expõe os principais riscos atrelados 

as aplicações financeiras.  

A quinta seção explicita as modalidades de procedimentos metodológicos da pesquisa 

qualitativa utilizados para a elaboração do presente estudo. Também será descrito os 

instrumentos e procedimentos utilizados para a coleta e análise de dados bem como o modelo 

de relatório abordado. 

A sexta seção ilustra a análise de dados e resultados obtidos através dos relatórios 

financeiros divulgados pelas companhias em seus respectivos sites, devidamente auditados, 

bem como dos principais índices do mercado financeiro brasileiro. 

Por fim, a sétima e última seção aborda as conclusões obtidas através do presente estudo.  
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2 INSTRUMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

 

Em uma aplicação, o investidor adquire um ativo ou um título ofertado por uma 

instituição financeira visando obter rentabilidade para os recursos aplicados. Há diversas 

modalidades de aplicações no sistema financeiro nacional, desde as mais conservadoras como 

os instrumentos de renda fixa, até as mais agressivas que visam maior rentabilidade atrelado a 

um nível superior de risco, como no mercado de renda variável (BTG, 2018). 

O Portal do Investidor (2019) destaca que as diferenças entre os investimentos de renda 

fixa e variável estão relacionadas ao processo de formação de seus preços em seus respectivos 

mercados. No entanto, se o investidor escolher criteriosamente onde investirá o seu capital, a 

aplicação em renda variável tende a proporcionar uma rentabilidade superior à fornecida pela 

renda fixa, respeitando a relação entre risco e retorno.   

Nesta seção, são abordados tópicos relacionados aos instrumentos de aplicação 

financeira disponíveis no mercado financeiro brasileiro, segregando entre renda fixa e variável, 

bem como ilustrando os respectivos riscos, tributação e garantias, apresentando conceitos 

relacionados ao tema segundo diversos autores. 

 

2.1 Renda fixa 

 

Uma aplicação de renda fixa, é um investimento feito diretamente em títulos públicos e 

privados de renda fixa. No momento que o investidor adquire um título de renda fixa, ele está 

automaticamente emprestando capital ao emissor do papel (banco, empresa ou governo). Em 

contrapartida, o investidor recebe uma remuneração por um determinado prazo, com acréscimo 

de juros e correção monetária (XPI, 2019).  

Já a CETIP (2019) conceitua que investir em renda fixa é emprestar recurso monetário 

para um agente que pode ser uma instituição financeira, empresa ou governo, recebendo em 

contrapartida uma remuneração. 

A Easynvest (2018) alega que essa modalidade de aplicação financeira é mais indicada 

para investidores de perfil conservador, os quais possuem aversão a riscos bem como planejam 

construir uma carteira de investimentos segura e diversificada.  

Salienta-se que essa modalidade de investimento possui duas formas de remuneração 

(pré-fixada e pós-fixada) e duas modalidades de pagamento de juros (com cupom e sem 

cupom). Segundo Abreu (2018), um título é pré-fixado quando o valor final da rentabilidade é 
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conhecido no momento inicial que o investidor aplica. Já um título pós-fixado é caracterizado 

pelo conhecimento dos juros da operação somente no momento do resgate. Com relação aos 

juros, os mesmos podem ser amortizados com cupom, quando ocorre o pagamento periódico 

de juros, ou na modalidade sem cupom, caracterizado por não pagar juros periódicos. Em 

conjunto, cabe-se mencionar o processo de marcação a mercado ocorrido nos títulos de renda 

fixa, no qual a Easynvest (2018) conceitua como uma avaliação diária do valor do papel, já que 

a rentabilidade adquirida ocorrerá apenas se o investidor permanecer com o título até a sua data 

de vencimento, sendo fundamental para investidores que desejam resgatar o papel com 

antecedência. 

Nas seções seguintes serão descritos e detalhados os principais investimentos em 

aplicações financeiras de renda fixa, os conceituando bem como detalhando as suas respectivas 

características. Por último, haverá dois tópicos, o primeiro descreve a forma de tributação e o 

segundo as garantias dos papéis.  

 

2.1.1 Títulos Privados Bancários 

 

O primeiro título privado bancário a ser mencionado é a caderneta de poupança que é a 

aplicação mais tradicional no mercado financeiro brasileiro por fatores culturais, 

socioeconômicos e de baixo risco de crédito. Ressalta-se que o produto se tornou historicamente 

disseminado em decorrência das políticas monetárias contracionistas adotadas pelos governos 

brasileiros no período de alta inflação, consequentemente gerando remunerações satisfatórias 

na caderneta no período. 

Conforme publicado pelo Banco Central do Brasil (2019) a remuneração da caderneta 

de poupança ocorre da seguinte forma: 

i. Quando a taxa Selic meta ao ano for superior a 8,5%, a remuneração será de 

0,5% ao mês acrescentado da remuneração fixa da taxa referencial; 

ii. Quando a taxa Selic meta for igual ou inferior a 8,5%, a remuneração será de 

70% da taxa Selic meta acrescentando a remuneração da taxa referencial; 

Segundo Assaf Neto (2012, p. 87) “a taxa referencial representa a média dos juros dos 

CDBs dos maiores bancos brasileiros, conforme praticados no mercado financeiro, descontada 

por um redutor (percentual), conforme definido pelo Banco Central”. 

Em segundo lugar, há o certificado de depósito bancário e o recibo de depósito bancário. 

Conforme Fortuna (2011), o CDB e o RDB são os papéis de captação de recursos mais antigos 
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emitidos pelos bancos comerciais, bancos de investimento e bancos de desenvolvimento. “No 

caso específico do RDB, ele também pode ser instrumento de captação de recursos por parte 

das Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento – Financeiras -, e por parte das 

Cooperativas de Crédito” (Fortuna, 2011, p. 197). Ainda de acordo com Neto (2012, p.87), “a 

diferença básica entre o certificado e o recibo de depósito bancário (RDB) é que o primeiro 

pode ser transferido por meio de endosso, sendo, portanto negociável no mercado”. 

O autor Assaf Neto (2012, p. 86) descreve o CDB da seguinte forma: 

O certificado de depósito bancário é uma obrigação de pagamento futura de 
um capital aplicado em depósito a prazo fixo em instituições financeiras 
(bancos comerciais ou múltiplos e bancos de investimento de 
desenvolvimento). Esses recursos destinam-se, basicamente, ao 
financiamento de capital de giro das empresas. As emissões desses títulos são 
feitas em função do volume de crédito demandado pelas empresas. 

 
O BTG (2017) cita que o CDB oferta as modalidades de rendimento pré-fixado, 

caracterizando-se por juros anuais acordados no momento da aplicação do recurso, e a 

modalidade pós-fixada que é atrelada as variações do certificado de depósito interbancário. Há 

também uma terceira modalidade de CDB conhecida como híbrida, se configurando segundo o 

Blog. Rico (2018) como um título que oferece uma taxa fixa mais uma variável, esta última 

atrelada costumeiramente ao IPCA. 

Em terceiro, deve-se mencionar a letra financeira no qual é uma das opções mais 

conhecidas do mercado entre as aplicações de renda fixa de caráter de longo prazo, pois o seu 

resgate só ocorre após dois anos do momento da aplicação do recurso junto a instituição 

bancária emissora do papel. 

Segundo a B3 (2019), a letra financeira é um papel de renda fixa com objetivo de captar 

recursos de longo prazo, visto que a data de vencimento ocorre somente após dois anos, vindo 

a oferecer rentabilidade superior se comparado a outros papéis disponíveis no mercado com 

menor prazo de resgate. O título tem como principais características o prazo de 2 anos para 

resgate, valor mínimo de aplicação de R$ 150 mil, alíquota de 15% do imposto de renda e 

normalmente com rentabilidade pós-fixada (BTG, 2017). 

Por fim, os bancos também oferecem o depósito à prazo com garantia especial. Abreu 

(2018) conceitua que o DPGE é um papel de renda fixa criado pelo mercado financeiro com 

finalidade de auxiliar instituições financeiras de menor porte a captar recursos, em virtude da 

garantia excepcional de R$ 20 milhões concedida pelo título. 

Ainda conforme Abreu (2018, p. 90): 

Os DPGEs podem remunerar a taxas pré ou pós-fixadas. O prazo de resgate é 
determinado no momento da contratação, mas não pode ser inferior a 6 meses 



6 

 

e nem superior a 36 meses. Uma característica importante é a não poder 
resgatar antecipadamente nem parcialmente. 

 
Abreu (2018) conceitua que o DPGE é um papel de renda fixa criado pelo mercado 

financeiro com finalidade de auxiliar instituições financeiras de menor porte a captar recursos, 

em virtude da garantia excepcional de R$ 20 milhões concedida pelo título. 

 

2.1.2 Títulos Corporativos 

 

O primeiro papel corporativo a ser mencionado são as debêntures. Nas palavras de 

Fortuna (2011), as debêntures são papéis emitidos por sociedades anônimas não financeiras de 

capital aberto, com objetivo de captar recursos à médio e longo prazo, com finalidade de 

financiar capital fixo ou alongar o perfil de endividamento. O título tem variadas formas de 

garantias, sendo as mais costumeiramente encontradas a garantia real, garantia flutuante, 

garantia quirografária e a garantia subordinada (ASSAF NETO, 2012). 

Assaf Neto (2012, p.83) menciona “constitui-se, em essência, num instrumento no qual, 

o tomador de recursos (emitente do título) promete pagar ao aplicador (debenturista) o capital 

investido, acrescido de juros, em determinada data previamente acertada”. 

Por fim, como outra opção de papel emitido por empresas, há a nota promissória. A 

literatura de Lima (2007) explicita que as notas promissórias são títulos de dívida emitidos por 

empresas, com objetivo de captar recursos junto a investidores para financiar o capital de giro, 

com prazo de vencimento entre 30 a 180 dias, quando emitidas por companhias fechada ou 30 

a 360 dias quando emitidas por companhias aberta, apresentando costumeiramente o pagamento 

dos juros somente na data de liquidação do título.   

 

2.1.3 Títulos do segmento Imobiliário e Agrícola 

 

Em primeiro lugar, são oferecidos no mercado as letras de crédito imobiliário e de 

agronegócio. A Letra de Crédito Imobiliário é um título de captação de recursos para os 

financiamentos imobiliários, podendo ser emitido por instituições autorizadas pelo Banco 

Central, oferecendo ao detentor o direito de crédito (Fortuna, 2011). Já a Letra de Crédito do 

Agronegócio é um título de captação de recursos lastreados em recebíveis advindos das 
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atividades agropecuárias, podendo ser emitido por bancos e cooperativas de crédito (ABREU, 

2018). 

Em segundo lugar, há os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. O 

CRI “são títulos de crédito nominativos e escriturais, emitidos única e exclusivamente por 

companhias securitizadoras de crédito imobiliários, lastreado em créditos imobiliários, 

constituindo-se em promessa de pagamento em espécie” (FORTUNA, 2011, p. 215). Já o 

Certificado de recebíveis do Agronegócio se configura como um título emitido por companhias 

securitizadoras vinculados a direitos creditórios advindos de negócios feitos por produtores 

rurais bem como cooperativas, vinculadas ao financiamento do agronegócio (ABREU, 2018; 

XPI, 2019). 

Posteriormente, temos as cédulas do produto rural e a de crédito imobiliário. O autor 

Fortuna (2011, p. 301) afirma “a CPR é uma venda a termo, ou seja, o produtor emite um título 

para comercializar seus produtos, recebendo o valor negociado de forma antecipada”. O emissor 

do título busca uma instituição financeira que pode ser um banco ou uma seguradora, com 

finalidade de fornecer garantia ao papel a fim de facilitar a negociação do título (Abreu, 2018). 

A Cédula de Crédito Imobiliário é um título que configura um crédito imobiliário, no qual o 

devedor compromete-se a pagar uma dívida imobiliária ao credor, se diferenciado dos demais 

títulos por não se configurar como uma promessa de pagamento e sim o crédito imobiliário 

(TOP INVEST, 2018). 

Por último, o mercado financeiro oferta o certificado de direitos creditórios do 

agronegócio, no qual Fortuna (2011, p. 307) descreve o título da seguinte forma: 

São emitidos com exclusividade por cooperativas de produtores rurais e outras 
pessoas jurídicas que exerçam a atividade comercialização, beneficiamento ou 
industrialização de produtos e insumos do agronegócio ou de máquinas e 
implementos utilizados na produção agropecuária, tendo como garantia direito 
creditórios de negócios realizados entre produtores rurais e suas cooperativas, 
e terceiros, inclusive empréstimos ou financiamentos ao longo de toda a cadeia 
produtiva do agronegócio. 

 

2.1.4 Títulos Públicos Federais 

 

Segundo Fortuna (2011), os títulos públicos federais são papéis emitidos pelo governo 

através da secretaria do tesouro nacional com finalidade de captar recursos no mercado 

financeiro a fim de executar, financiar e alongar o endividamento interno do governo. No que 

se refere a remuneração, atualmente há três tipos de títulos públicos federal, sendo eles os pré-

fixados, pós-fixados e híbridos. 
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Assaf Neto (2012, p. 54) reitera: 

Os títulos públicos federais são adquiridos no mercado primário por 
instituições financeiras por meio de leilões promovidos pelo Banco Central e, 
posteriormente, podem ser negociados no mercado secundário para outras 
instituições financeiras ou não financeiras. Esses títulos são identificados no 
mercado com diferentes condições de prazos e formas de remuneração. Nos 
últimos anos, apresentaram uma série enorme de denominações e siglas, tais 
como: LTN, BTN, LFT, NTN etc. 

Os títulos pós-fixados apresentam diferentes indexadores, como IPCA, IGP-M, taxa 

SELIC, e assim por diante. Os títulos pré-fixados não possuem indexadores, oferecendo uma 

taxa fixa de remuneração (ASSAF NETO, 2012, p. 54). Conforme mencionado no material do 

autor Abreu (2018) os principais títulos públicos federais são a LTN, LFT, NTN-B (Principal), 

NTN-B e NTN-F. 

 

2.1.5 Operações Compromissadas 

 

Os investimentos em renda fixa ainda possibilitam os agentes ofertantes de valores 

mobiliários a captar recursos junto aos investidores através das operações compromissadas, a 

quais conforme o Banco Central do Brasil (2019) conceitua como “operações de compra (ou 

venda) de títulos com compromisso de revenda (ou recompra) dos mesmos títulos em uma data 

futura, anterior ou igual à data de vencimento dos títulos”. 

Nesta modalidade de operação, é destacado a existência do lastro (garantia) em um título 

de renda fixa já emitido, não havendo a necessidade da instituição financeira ou governo emitir 

novos títulos para captar o recurso. Os títulos habilitados para essa modalidade de operação são 

os papéis públicos, certificados de recebíveis imobiliários, certificados de depósito bancário, 

letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, debêntures, entre outros. (SUNO, 2018). 

 

2.1.6 Fundo de renda fixa 

 

Dentre os investimentos mais populares, estão os fundos de investimento. Essa 

modalidade de aplicação agrega capital de diversos investidores, a qual disponibilizam o seu 

recurso para serem geridos por profissionais do mercado financeiro. Utilizando o capital 

disponibilizado, os profissionais que trabalham em fundos, formam carteira de investimentos, 

no qual possibilitam o investidor a ter acesso a diversas modalidades de ativos (debêntures, 
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ações, títulos federais, títulos bancários) o que consequentemente acarreta em uma 

diversificação de títulos, atrelado a uma satisfatória relação de risco-retorno (LIMA, 2007). 

Assaf Neto (2012, p. 341) acrescenta: 

Os Fundos de Investimento representam grupos de investidores 
(condomínios) e oferecem a comodidade de administrar seus recursos 
monetários de maneira profissional, sem necessidade de os participantes 
dominarem técnicas de análise mais sofisticadas e manter grande fluxo de 
informações relativas ao mercado de capitais. Ao operarem com alto volume 
de recursos provenientes de diversos investidores, os Fundos podem ainda 
obter, em conjunto, condições mais favoráveis de negociação do que se cada 
cotista fosse atual isoladamente no mercado. 

 

Os fundos de investimento são classificados em dois grandes tipos, sendo eles os de 

renda fixa e os de renda variável. O autor Fortuna (2011) conceitua que os de renda fixa são 

compostos majoritariamente por ativos oriundos de papéis com remuneração ou rentabilidade 

fixa. Conforme instrução normativa da CVM 555, os fundos de investimento são classificados 

de acordo com a sua política de investimento em fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos 

cambiais e fundos multimercados (ABREU, 2018). 

Para efeitos de tributação de imposto de renda, os fundos são classificados em três 

categorias (curto prazo, longo prazo e ações). Os fundos de renda fixa e multimercado possuem 

a mesma tributação, seguindo a tabela regressiva do imposto de renda (conforme ilustrado no 

tópico de 2.1.5 tributação em renda fixa). Ressalta-se que no caso de fundos de renda fixa, há 

dois subtipos, longo prazo e curto prazo, no qual o investidor que optar pelo de curto prazo terá 

independente do prazo que o capital estiver aplicado, uma tributação mínima de 20%. Tais 

fundos ainda são passivos do adiantamento da tributação do imposto de renda, o conhecido 

come-cotas que é deduzido a cada seis meses (maio e novembro) na alíquota mínimo. (TOP 

INVEST, 2019) 

Ainda segundo o Top invest (2019) o imposto de renda incidente sob o fundo de ações 

será sempre de 15% sobre o lucro, visto que se trata de renda variável. O autor Abreu (2018) 

menciona que os fundos imobiliários são tributados pelo imposto de renda com a alíquota de 

20%, independente do prazo do resgate. Por último, destaca-se que todos os fundos com 

exceção ao de ações, também são tributados pelo IOF, seguindo a alíquota regressiva (conforme 

mencionado anteriormente na Tabela 2- Tributação IOF), incidindo sobre os rendimentos e 

antes do imposto de renda. 
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2.1.7 Tributação em Renda Fixa 

 

As aplicações financeiras em renda fixa são passivas de um sistema decrescente de 

tributação conforme o prazo decorrido do título, tendo como fato gerador os rendimentos em 

aplicação financeira de renda fixa e como característica de ser recolhido diretamente na fonte. 

Com relação ao imposto de renda, para os casos em gerais, a Top invest (2017) ilustra que as 

tributações funcionam da seguinte forma, alíquota de 22,5% quando o investimento for inferior 

a 180 dias, entre 180 e 360 dias alíquota de 20%, alíquota de 17,5% quando o prazo do título 

for entre 360 dias e 540 dias, e por fim alíquota será de 15% se o prazo do investimento superar 

720 dias. 

Tabela 1 - Tributação de imposto de renda 
Prazo de aplicação Alíquota IR 

Até 180 dias 22,5% 
De 181 a 360 dias 20% 
De 361 a 720 dias 17,5% 
Acima de 720 dias 15% 

Fonte: Autor (2019). 
 

Tabela 2 - Imposto de renda em fundos de investimento 
Tipo de fundo Responsável Fator gerador Come cotas Alíquota resgate 

Renda fixa curto 
prazo (prazo 

médio até 365 
dias) 

Administrador do 
fundo 

Resgate ou 
semestral (maio e 

novembro) 
20% 

1 – 180 dias = 
22,5% 

181 ou mais = 20% 

Renda fixa longo 
prazo (prazo 

médio superior a 
365 dias) 

Administrador do 
fundo 

Resgate ou 
semestral (maio e 

novembro) 
15% 

1 – 180 dias = 
22,5% 

181 ou mais = 20% 
361 – 720 dias = 

17,5% 
721 dias ou mais = 

15% 
Renda variável 
ações (mais de 
67% em ações) 

Administrador do 
fundo 

Somente resgate Não tem 15% 

Imobiliário 
Administrador do 

fundo 
Ganhos de capital 

de rendimento 
Não tem 20% 

Fonte: Adaptado de Abreu (2018) 
 

O segundo imposto que será cobrado no momento do resgate da aplicação será o IOF, a 

qual segundo o Top invest (2017) incidirá de forma regressiva exclusivamente nos casos em 

que o resgate decorrer em títulos com prazos de aplicação inferiores a 30 dias. Destaca-se que 

quanto mais tempo o recurso permanecer aplicado, menor será a alíquota paga pelo investidor. 
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Tabela 3 - Tributação IOF 
Dias aplicados IOF (%) Dias aplicados IOF (%) 

1 96% 16 46% 
2 93% 17 43% 
3 90% 18 40% 
4 86% 19 36% 
5 83% 20 33% 
6 80% 21 30% 
7 76% 22 26% 
8 73% 23 23% 
9 70% 24 20% 

10 66% 25 16% 
11 63% 26 13% 
12 60% 27 10% 
13 56% 28 6% 
14 53% 29 3% 
15 50% 30 0% 

Fonte: Autor (2019). 
 

A literatura de Abreu (2018) ilustra que os investidores pessoa física são isentas de 

impostos de renda nas seguintes aplicações de renda fixa: caderneta de poupança, debêntures 

incentivas, LCI, LCA, CRI, CRA, CDCA e CCI. A diante, também cabe mencionar que os 

títulos CDCA e CCI também são isentos do IOF. 

 

2.1.8 Fundo Garantidor de Crédito 

 

Com finalidade de proteger os investidores em aplicações garantindo o capital de até R$ 

250 mil, manter a estabilidade do sistema financeiro nacional e prevenir possíveis crises 

bancárias sistêmicas foi criado o Fundo Garantidor de Crédito. “Seu objeto é prestar garantia 

de créditos nas hipóteses de decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência, 

pelo BACEN, do estado de insolvência de instituição associada não sujeita a tais regimes” 

(LIMA, 2007, p. 213). 

Assaf Neto (2012, p. 95) reitera: 

O FGC foi constituído na forma de uma associação civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, composta pelas instituições financeiras e associações de 
poupança e empréstimos participantes do Sistema Financeiro Nacional. Seu 
objetivo principal é o de oferecer maior garantia aos agentes de mercado com 
recursos depositados/aplicados nas instituições citadas na eventualidade de 
sofrerem intervenção, ser decretada a liquidação extrajudicial ou sua falência.  

 
Por último, conforme exposto pela obra de Abreu (2018) os papéis de renda fixa 

descritos no trabalho que não são garantidos pelo FGC são os títulos públicos, títulos 

corporativos (debêntures e notas promissórias), CRI, CRA, CPR, CDCA e CCI. 
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2.2 Renda Variável 

 

Configura-se como aplicações financeiras de renda variável os produtos pelos quais os 

rendimentos não são conhecidos ou não são antecipadamente determinados, pois são atrelados 

a ocasiões futuras como, por exemplo, fatores conjunturais. Por fim, destaca-se que tais 

investimentos ofertam remunerações e riscos superiores (não possuem garantia de capital), se 

comparado com investimentos em renda fixa (ABREU, 2018). 

O Blog. Rico (2019) conceitua de forma sucinta que as aplicações financeiras em renda 

variável não apresentam remunerações previstas, possuindo volatilidade pois os retornos se 

alteram em decorrência das ações dos investidores. 

Entre os principais investimentos em renda variável disponíveis no mercado financeiro 

brasileiro, podem ser citados as ações, os fundos de investimento e derivativos. Os tópicos a 

seguir possuem o objetivo de descrever cada modalidade de tais investimentos, apresentando 

por último a tributação aplicada.   

 

2.2.1 Ações 

 

Conforme Assaf Neto (2012, p. 79) “as ações constituem a menor parcela (fração) do 

capital social de uma sociedade anônima. São valores caracteristicamente negociáveis e 

distribuídos aos subscritores (acionistas) de acordo com a participação monetária efetivada”.  

Existem dois tipos de ações no mercado, são elas a ordinária e a preferencial. As 

primeiras permitem os acionistas o direito a voto em assembleias, e as segundas fornecem a 

preferência sobre os lucros a serem distribuídos entre os acionistas (BTG, 2017). 

O autor Fortuna (2011, p. 691) ainda acrescenta: 

É através do mercado de ações pela venda direta de participação no seu 
patrimônio líquido – o capital próprio inicial acrescido (reduzido) dos lucros 
(prejuízos) acumulados – representando pelas suas ações, que as sociedades 
anônimas captam os recursos necessários ao seu desenvolvimento 
patrimonial, assumindo o compromisso de remunerar os seus acionistas em 
função do capital nela aplicado, e de seus resultados futuros.  

 
A literatura de Abreu (2018) relata que as ações são tributadas exclusivamente pelo 

imposto de renda com alíquota de 15% (fonte: 0,005% sobre valor da alienação), exceto em 

operações de day trade (compra e venda no mesmo dia) no qual os ganhos são deduzidos com 

alíquota de 20% (fonte: 1% sobre os rendimentos). 
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2.2.2 Fundo de renda variável 

 
Os fundos de renda variável são compostos principalmente por ativos de renda variável, 

como é o caso de ações ou títulos com taxa de retorno variável (FORTUNA, 2011). Além do 

fundo de ações, principal fundo de renda variável, o mercado financeiro também oferta outros 

fundos de modalidade alternativa, no qual podemos citar os fundos de índice, fundos de 

investimentos imobiliário, fundos de investimento em direito creditório, fundo de investimento 

em participações, fundo off-shore, fundo multimercado e o fundo cambial. 

 

2.2.3 Derivativos  

 

O mercado também oferece como opção a investimento em renda variável os chamados 

derivativos, que são divididos em quatro classes: mercado de futuros, mercado a termo, 

mercado de opções e mercado de swaps.  

O autor Fortuna (2011, p. 777) conceitua: 

Um derivativo é um ativo ou instrumento financeiro, cujo preço deriva 
de uma ativo ou instrumento financeiro de referência ou subjacente, e que 
justifica a sua existência, seja com a finalidade de obtenção de um ganho 
especulativo específico em si próprio, ou, e principalmente, como proteção – 
hedge – contra eventuais perdas no ativo ou instrumento financeiro de 
referência. 

 
A obra de Lima (2007, p. 147) conceitua “derivativos são relevantes, pois permitem 

alocação mais eficiente de riscos e contribuem para maior transparência na formação de preços 

e maior liquidez no mercado a vista dos ativos-subjacentes”.  

Os derivativos são tributados majoritariamente no mesmo formato dos instrumentos de 

renda variável (ações), ou seja, alíquota de imposto de renda de 15% em operações comuns ou 

20% em casos de operações que se configurem como day trade.  
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3 ÍNDICES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 

O investidor pessoa jurídica ou pessoa física que optar por alocar o seu capital em uma 

aplicação em renda fixa pós-fixada ou em determinadas opções de renda variável, 

consequentemente terá um leque de indexadores disponíveis atrelados a tais ativos. O Blog. 

Rico (2017) conceitua os indexadores como taxas de correção, possuindo como principais 

objetivos a prevenção da volatilidade, correção de preços e replicação do cenário econômico. 

A rentabilidade dos investidores em aplicações financeiras atreladas a indexadores 

econômicos é passivo de ajustes conforme variação do indexador, ou seja, no período em que 

o indexador da aplicação optada majora, consequentemente o rendimento também aumentará. 

Destaca-se que as rentabilidades das aplicações pré-fixadas não possuem relação com os 

indexadores, levando investidores a optar por tais modalidade a fim de evitar possíveis perdas 

(BLOG. RICO, 2017). 

Os tópicos em diante tem como finalidade detalhar os principais indexadores presentes 

no mercado financeiro brasileiro bem como relatar a quais aplicações cada um está 

costumeiramente atrelado. 

 

3.1 CDI 

 

“Os CDIs são títulos que lastreiam as operações no mercado financeiro. São emitidos 

por instituições financeiras, e têm por função básica viabilizar a transferência de recursos entre 

os participantes do interfinanceiro” (ASSAF NETO, 2012, p. 164). Nos anos 80, com objetivo 

de garantir a liquidez de recursos demandados pelas instituições financeiras, criou-se o CDI, no 

qual se configura como papéis emitidos por instituições financeiras que lastreiam as operações 

do mercado interbancário, com finalidade de transferir recursos monetário de uma instituição 

financeira superavitária para outra demandante (FORTUNA, 2011). 

O BTG (2017) aponta duas distintas óticas do CDI, sendo elas a dos investidores e a dos 

bancos. O investidor pessoa jurídica ou pessoa física tem CDI como índice como referência 

para rentabilidade em suas respectivas aplicações, já para os bancos o CDI serve como lastro 

para as operações interbancárias. Por fim, os investimentos mais comuns atrelados ao indexador 

são CDB, LCI, LCA, LC, fundo DI, entre outros. 
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3.2 SELIC 

 

A taxa Selic pode ser conceituada como a taxa básica de juros e de referência no 

mercado financeiro local, a qual é implantada pelo Banco Central através do Comitê de Política 

Monetária, tendo principalmente participação direta na política monetária adotada pelo país 

(ASSAF NETO, 2012). 

Segundo o Banco Central do Brasil (2019): 

A taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos 
de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos 
federais como garantia. O BC opera no mercado de títulos públicos para que 
a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do 
Comitê de Política Monetária do BC (Copom). 

 
Um dos investimentos disponíveis para a pessoa física que possui sua rentabilidade 

atrelada a Selic é o tesouro Selic, caracterizado como um título público emitido pelo tesouro 

direto, a qual permite resgate antecipado sem perda de capital investido (BTG, 2019). 

 

3.3 IPCA 

 

Um dos indexadores mais importantes do país é o IPCA, a qual é conceituado pelo BTG 

(2017) como o índice oficial de inflação no brasil, com objetivo de medir a volatilidade dos 

preços dos produtos e serviços disponibilizados no mercado para o consumidor final, sendo 

calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por fim, 

cabe mencionar que o índice é utilizado como indexador para alguns títulos emitidos pelo 

tesouro direto, como, por exemplo o tesouro IPCA. 

A literatura de Fortuna (2011, p. 141) reitera:  

Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE -, que se baseia na evolução na cesta de 
consumo de famílias com renda entre um e 40 salários mínimos, pesquisado 
entre os dias 1° e 30 de cada mês, em 11 regiões metropolitanas (Belém, 
Fortaleza, Recife Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Curitiba e Porto Alegra) coletando 200 mil preços de 1.360 
produtos, sem expurgos, abrangendo 40% da população urbana e 30% da 
população total do País, foi o indexador oficial único da economia, de 
dezembro de 1985 até o advento do Plano Cruzado. Tem periodicidade mensal 
de pesquisa e, em 11/06/99, foi selecionado para ser o índice oficial de 
acompanhamento da inflação do País, dentro da metodologia do Inflation 

Targeting. 
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3.4 IGP-M 

 

Similar ao IPCA, o índice geral de preços do mercado tem como objetivo quantificar a 

variação dos preços de produtos e serviços, sendo medido pela FGV (Fundação Getúlio 

Vargas), tendo sua divulgação ao público todo dia 10. O índice é o conjunto de outros três 

índices, sendo composto percentualmente por 60% do IPA-M, 30% do IPC-M e 10% do INCC-

M. (BLOG. RICO, 2017). Conforme o Blog. Rico (2017), o título público Tesouro IGM-P 

emitido pelo tesouro nacional, se configura como um exemplo de papel com rentabilidade 

indexada ao IGP-M.  

 

3.5 IMA Geral 

 

Dentre um dos índices atrelados a investimentos de renda fixa como a Selic, o IPCA e 

o CDI, também cabe destacar o IMA. Calculado pela ANBIMA (Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) com fundamentado no portfólio de papéis 

públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, o IMA se refere a um conglomerado de índices, 

ilustrando-se com referência para determinados títulos de renda fixa. Dentro os índices que 

fazem parte do IMA Geral, estão o IRF-M, IMA-B, IMA-C, IMA-S, IMA-Geral ex-C, IRF-M 

1, IRF-M 1+, IMA-B 5 e IMA-B 5+ (COMO INVESTIR, 2018). 

 

3.6 Ibovespa 

 

O Ibovespa aparece como um dos mais importantes índices do mercado de renda 

variável no Brasil. Conforme mencionado pelo autor Fortuna (2011, p. 738) “O índice Bovespa 

é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações 

brasileiro, porque retrata o comportamento dos principais papéis negociados na Bovespa”. 

A B3 (2019) acrescenta:  

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na 
B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. 
Foi criado em 1968 e, ao longo desses 50 anos, consolidou-se como referência 
para investidores ao redor do mundo. Reavaliado a cada quatro meses, o índice 
é resultado de uma carteira teórica de ativos. É composto pelas ações e units 

de companhias listadas na B3 que atendem a critérios descritos na sua 
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metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do 
volume financeiro do nosso mercado de capitais.  

 

3.7 IBRX 

 

Por fim, não menos importante e com metodologia de cálculo similar ao índice 

Ibovespa, o IBrX tem como finalidade servir de parâmetro para investidores na bolsa de valores. 

Compõe o índice uma carteira de ações no qual é consolidado 100 ações me maior negociação 

na bolsa de valores (ASSAF NETO, 2012). 
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4 RISCOS DOS INVESTIDORES 

 

Ao escolher entre o leque de aplicações financeiras disponíveis no mercado, antes de 

alocar o seu recurso em um determinado ativo, é essencial o investidor realizar a análise do 

risco que o ativo está atrelado, a fim de verificar o seu custo benefício, ou seja, se realmente é 

plausível a escolha da aplicação frente a remuneração que a mesma poderá ofertar. 

Conforme dito pelo BTG (2018) risco é um conceito atrelado a probabilidade de 

insucesso de um determinado evento. O risco financeiro está relacionado a possível perda do 

capital investido em uma determinada aplicação, independentemente de ser em renda fixa ou 

variável. 

Assaf Neto (2012) define risco financeiro como a probabilidade da perda de capital em 

consequência da exposição no mercado, perdas essas podendo ocorrer em virtude das variações 

das taxas de juros e nos preços do mercado. Segundo Abreu (2018), os principais riscos 

relacionados aos investimentos são os riscos de crédito, mercado, liquidez, liquidação e 

contraparte. O autor também menciona o risco de imagem, porém este não está atrelado ao 

investidor e sim ao agente financeiro que comercializa o produto.  

 

4.1 Risco de crédito 

 

O risco de crédito está relacionado com a probabilidade de o emissor do título não honrar 

com suas obrigações financeiras, caracterizando-se por uma inadimplência no pagamento do 

principal mais juros da dívida emitida (ASSAF NETO, 2012). Abreu (2018) destaca que com 

objetivo de avaliar o risco de crédito do emissor, bem como dos títulos emitidos, os agentes 

financeiros contratam agências especializadas, as chamadas agências de rating como a Standard 

& Poor’s e Moody’s. 

O risco de contraparte está inserido dentro do risco de crédito, se caracterizando como 

um subtipo, a qual há a existência do título de crédito, se configurando entre uma operação 

entre dois participantes, onde uma das partes não honra com o seu compromisso (ABREU, 

2018). 
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4.2 Risco de mercado 

Diretamente relacionado ao cenário econômico pelo qual o ativo negociado está 

inserido, o risco de mercado se refere a probabilidade de perda de capital investido em função 

das oscilações dos valores do ativo durante um determinado período de tempo no mercado 

financeiro, decorrentes de fatores externos como inflação, taxa de juros, indexadores, 

commodities etc (ASSAF NETO, 2012).  

 

4.3 Risco de liquidez  

 

Assaf Neto (2012) conceitua que o risco de liquidez está relacionado com a capacidade 

de transformar um ativo, no caso dos investidores as suas aplicações financeiras em moeda 

corrente a qualquer momento. “A liquidez no mercado se faz presente quando todo o agente 

puder praticar negociações, em qualquer volume, sem que isso venha afetar a estabilidade do 

mercado ou causar alterações relevantes nos preços praticas” (ASSAF NETO, 2012, p. 154). 

 

4.4 Risco de liquidação 

 

Abreu (2018) conceitua que o risco de liquidação ocorre quando a contraparte não honra 

com a entrega dos títulos ou valores previamente acordados quando se efetuou a negociação 

entre ambas as partes (vendedor e comprador). Destaca-se que o determinado risco é reduzido 

em virtude da atuação das clearing houses (SELIC, CETIP etc). 
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5 METODOLOGIA 

 

Com finalidade de chegar a conclusões devidamente fundamentadas, o estudo em 

questão utilizou de métodos, os quais, nas palavras de Gil (2008, p. 8), são conceituados “como 

o caminho para se chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”.  

Seguindo no âmbito do método, o estudo em questão buscou analisar um grupo de 

empresas brasileiras de capital aberto a fim de atingir determinadas conclusões, o que se 

caracteriza como dedutivo. O dedutivo é conceituado na literatura de Gil (2008) como um 

método que se inicia de um contexto generalizado para em seguida afunilar para casos 

específicos, utilizando princípios verídicos e confiáveis, possibilitando conclusões racionais 

fundamentadas na lógica. 

Associado ao método está a pesquisa, que pode ser conceituada como um processo 

formal de desenvolvimento do método científico, tendo como finalidade a busca por respostas 

frente a problemas, fundamentado na utilização de procedimentos ou normais científicas (GIL, 

2008). A finalidade pura do estudo em questão está relacionada com o objetivo de criar um 

conhecimento científico analisando o comportamento das aplicações de determinadas empresas 

durante o período. A literatura de Gil (2008) conceitua a finalidade da pesquisa como pura, pois 

possui objetivo de desenvolver conhecimentos científicos acerca de um determinado tema sem 

necessariamente aplicar os resultados obtidos na prática (GIL, 2008).  

A pesquisa empírica do estudo em questão dividiu-se em duas partes, com sua primeira 

etapa desenvolvida entre o período de abril e julho de 2019, com finalidade de coletar e 

transcrever para a planilha eletrônica Excel® todos os dados necessários para a seção de 

resultados e discussões, utilizando a internet como ferramenta de pesquisa.  

Primeiramente foi acessado o site das 12 empresas listadas na B3 que se encaixam no 

tema abordado, e baixado os relatórios financeiros entre o período de 2014 e 2018, a fim de 

verificar dados como faturamento, ativo, passivo, patrimônio líquido, quantidade de 

funcionários, montante aplicado, instrumento de aplicação e possível rentabilidade atribuída. 

Em conjunto, também foi utilizado e-mail para solicitar os dados como a quantidade de 

funcionários nos casos que não estavam presentes nos relatórios. Entretanto, as companhias 

B2W e Marisa não disponibilizaram tais informações. Posteriormente, acessaram-se sites 

especializados (Banco Central do Brasil, Portal das Finanças, Portal Brasil, Investing e IBGE) 

com objetivo de verificar a evolução dos 6 principais benchmarks e do dólar americano.  
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A construção da introdução foi fundamentada na leitura de sites, livros e revistas. Já o 

referencial teórico foi feito utilizando-se como referências livros, sites de bancos e corretoras, 

bem como sites oficiais do setor financeiro brasileiro. Além do procedimento do estudo em 

questão se caracterizar como bibliográfico em virtude da utilização de conceitos presentes em 

livros, o estudo caracteriza-se essencialmente como documental, pois utiliza fontes primárias 

as quais possuem dados que ainda não haviam sido analisados cientificamente, como os 

presentes nos relatórios financeiros e sites. Segundo Andrade (2010, p. 113) “a pesquisa 

bibliográfica utiliza fontes secundárias, ou seja, livros e outros documentos bibliográficos, a 

pesquisa documental baseia-se em documentos primários, originais”. 

A segunda etapa da pesquisa empírica foi a de resultados e discussões, feita em setembro 

2019. Essa etapa evidenciou a abordagem descritiva do estudo, pois buscou analisar 

detalhadamente os dados tabulados na planilha eletrônica Excel®, bem como os relacionando 

com a evolução dos benchmarks. Segundo Gil (2008, p. 28), “as pesquisas deste tipo têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

    A segunda etapa ainda ilustrou as abordagens quantitativa e qualitativa. O caráter 

quantitativo está relacionado à utilização de estatística descritiva mediante a consolidação dos 

dados presentes nos relatórios financeiros, utilizando-se de fórmulas na planilha eletrônica 

Excel®, a fim de verificar padrões, evoluções, percentuais, crescimentos, reduções, gráficos e 

correlações entre as variáveis. “Quando a abordagem está relacionada a quantificação, análise 

e interpretação de dados obtidos mediante pesquisa, ou seja, o enfoque da pesquisa está voltado 

para a análise e a interpretação dos resultados, utilizando-se da estatística” (RODRIGUES, 

2006, p.89). 

Por fim, a abordagem qualitativa ilustra-se na análise subjetiva dos dados presentes nos 

demonstrativos financeiros, os relacionando com as variáveis no período observado, como, por 

exemplo a evolução da taxa básica juros da economia. O autor Rodrigues (2006) diz que na 

abordagem qualitativa, o pesquisador busca interpretar os dados presentes no estudo, os 

relacionando com fatos e teorias, a fim de descrever determinada hipótese.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base nos objetivos anteriormente estabelecidos, a presente a seção busca relacionar 

o conteúdo teórico e bibliográfico apresentado no referencial teórico com os dados extraídos 

dos relatórios financeiros das companhias brasileiras, bem como o comportamento da evolução 

dos indexadores durante o período em estudo. Além disso, o item atual tem a finalidade de 

desenvolver o trabalho, realizando análise dos dados individualmente, bem como relacionando-

os a outras variáveis, a fim de verificar, além dos pontos já adiantados, informações como a 

relação do montante total aplicado das companhias do setor recortado com determinadas contas 

presentes nos demonstrativos financeiros.  

 

6.1 Empresas e segmentos 

 

A métrica de classificação das empresas do estudo em questão, foi baseada conforme 

disponibilizado no site da B3. O trabalho optou pelo setor econômico de consumo cíclico, 

escolhendo dentre os subsetores o de comércio, a qual engloba três segmentos, sendo eles os de 

tecidos, vestuário e calçados, os de eletrodomésticos e os de produtos diversos. A tabela 4 a 

seguir ilustra com clareza a respectiva classificação. 

 

Tabela 4 - Classificação das empresas 
Setor econômico  Subsetor Segmento 

Consumo cíclico Comércio Tecidos, vestuários e calçados 

    Arezzo 
    Graziottin 
    Guararapes 
    Le Lis Blanc 
    Lojas Marisa 
    Lojas Renner 
    Eletrodomésticos 
    Magazine Luiza 
  Via Varejo 
    Produtos diversos 
  B2W Digital 
    BR Home 
    Lojas Americanas 
    Livraria Saraiva 

Fonte: Adaptado de B3 (2019).  
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O primeiro segmento refere-se ao de tecidos, vestuários e calçados, a qual apresenta as 

companhias Arezzo, Guararapes, Lojas Renner, Lojas Marisa, Le Lis Blanc e Grazziotin. Como 

dados relevantes, podemos mencionar que dentre o período recortado, as Lojas Renner possuem 

o maior faturamento médio do segmento (R$ 6,7 bilhões) e a Guararapes explicita o maior 

quadro de colaboradores (40.000). 

Em seguida, temos o segmento de Eletrodomésticos, englobando as companhias 

Magazine Luiza e Via Varejo, ressaltando-se a Via Varejo com maior faturamento médio entre 

todas as empresas pesquisadas, com aproximadamente R$ 25,5 bilhões de receita ao ano. Por 

fim, as companhias listadas no terceiro segmento de produtos diversos são a B2W, BR Home e 

Livrarias Saraiva e Lojas Americanas, esta última ilustrando as maiores médias de receita anual 

(R$ 17,3 bilhões) e quantidade de funcionários (22.156) do segmento. É importante mencionar 

que a Lojas Americanas é controladora da B2W digital, logo a pesquisa em questão 

desconsidera a B2W nas análises seguintes, pois o demonstrativo financeiro das Lojas 

Americanas consolida os números de ambas as companhias. 

O expressivo faturamento médio anual das empresas dos últimos dois segmentos é 

justificado pela comercialização de produtos de alto valor agregado, como, celulares, 

televisores, eletroeletrônicos, etc. A tabela 5 a seguir ilustra em médias as principais contas das 

companhias do estudo em questão, a fim de verificarmos o tamanho de cada empresa frente aos 

seus pares. 

 

Tabela 5 - Média das contas das empresas  
Empresa Receita (milhões)  Ativo (milhões)   Passivo (milhões)   Funcionários  
 Arezzo   R$                 1.260                        931                            282                 2.274  

 Graziottin   R$                    591                        643                            190                 2.502  
 Guararapes   R$                 5.958                     7.829                         4.002               40.460  

 Le Lis Blanc   R$                 1.114                     3.427                         1.507                 6.438  
 Lojas Marisa   R$                 3.000                     2.889                         1.845   -  
 Lojas Renner   R$                 6.736                     6.805                         4.009               18.644  

 Magazine Luiza   R$               11.168                     6.621                         5.356               22.800  
 Via Varejo   R$               25.566                   18.161                       14.711               50.000  
 BR Home   R$                    691                        292                            296                 2.144  

 Lojas Americanas   R$               17.381                   22.800                       18.492               22.156  
 Livraria Saraiva   R$                 1.700                     1.466                         1.060                 4.040  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).   
 

Além das contas divulgadas na tabela anterior, também é fundamental ilustrar os 

principais indicadores financeiros e econômicos de tais companhias, a fim de verificarmos a 

média de tais indicadores que possuem a finalidade de explicitar os resultados das companhias 

entre os anos de 2014 e 2018. 
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Tabela 6 - Média indicadores financeiros-econômicos 
Empresa  Margem bruta   Margem Ebitda   Margem Líquida 
 Arezzo  44% 15% 10% 

 Graziottin  51% 14% 9% 
 Guararapes  62% 20% 9% 

 Le Lis Blanc  60% 23% 8% 
 Lojas Marisa  48% 6% -1% 
 Lojas Renner  55% 23% 11% 

 Magazine Luiza  29% 7% 2% 
 Via Varejo  31% 5% 0% 
 BR Home  - - -2% 

 Lojas Americanas  31% 15% 2% 
 Livraria Saraiva  31% 2% -3% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Por último, a tabela 7 a seguir ilustra as disponibilidades das companhias, bem como as 

compara com o ativo total, a fim de verificarmos o quanto as empresas possuem em liquidez 

diária, ou seja, recursos em caixa que além de serem utilizados para fomentar o seu capital de 

giro, podem ser alocados em futuras aplicações.  

 

Tabela 7 -  Disponibilidade média por empresa 
Empresa  Valores (milhões)   Disponibilidade/Ativo  
 Arezzo   R$                      8,7  0,9% 

 Graziottin   R$                    10,5  1,6% 
 Guararapes   R$                  175,1  2,2% 

 Le Lis Blanc   R$                    10,5  0,3% 
 Lojas Marisa   R$                    42,0  1,5% 
 Lojas Renner   R$                  150,0  2,2% 

 Magazine Luiza   R$                    87,5  1,3% 
 Via Varejo   R$                  165,6  0,9% 
 BR Home   R$                      6,4  2,2% 

 Lojas Americanas   R$                  337,5  1,5% 
 Livraria Saraiva   R$                    38,5  2,6% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

6.2 Evolução dos índices 

 

A presente seção possui como objetivo analisar a evolução dos cinco principais índices 

do mercado financeiro brasileiro, bem como a variação do dólar americano entre o período de 

2014 e 2018. 

O primeiro índice a ser analisado é o da inflação, ou seja, o IPCA já que é diretamente 

influenciado pela situação econômica do Brasil, bem como interfere proporcionalmente nos 

demais índices e serve como referência para determinados títulos públicos emitidos pelo tesouro 

direto. Ressalta-se que o estudo buscou analisar o índice acumulado ao ano, no qual ilustrou 

um pico de 10,67% a.a em 2015 em virtude do crescimento dos preços, com seu menor valor 
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sendo registrado em 2017 com percentual de 2,95% a.a e crescendo em 2018, porém mantendo 

em níveis satisfatórios, distante de duas casas decimais. 

Os dados coletados confirmam que a volatilidade do IPCA possui essencial influência 

na evolução da taxa básica de juros, a chamada taxa Selic, assim como os bancos centrais de 

todo o mundo, o brasileiro utiliza o índice como principal mecanismo de política monetária. 

Foi ilustrado dentre o período em recorte, os maiores percentuais da Selic justamente nos anos 

em que o IPCA esteve nos níveis mais elevados, como ocorrido em 2015, a qual ilustrou o 

índice mais alto da taxa Selic do período, com significado valor de 14,15% a.a. A alta do índice 

esteve atrelada a uma política monetária contracionista, a qual focou essencialmente na redução 

da circulação da moeda na economia até a situação de pressão sobre os preços estivessem 

controladas, tendendo a interferir no montante aplicado dos investidores.  

Seguindo em diante, o outro índice a ser citado é o CDI, a qual conforme conceituado 

no referencial teórico deste estudo, se trata dos juros pagos pelos bancos pelos empréstimos de 

recursos diários de outros bancos. O estudo ilustra exatamente a convergência entre a literatura 

e os dados reais, demonstrando que a taxa CDI e a Selic são diretamente proporcionais. O quarto 

índice IGPM calculado pela FGV, ilustrou novamente a forte relação com os demais índices já 

mencionados na seção, facilmente verificado no ano de 2015 a qual explicitou seu pico com 

10,54% a.a, em conformidade com os valores máximos do IPCA e da Selic no mesmo período. 

Afinal, o índice IGPM ilustrou valor negativo no ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados apresentados nas seções seguintes contribuem para afirmamos a inexistência 

da relação diretamente proporcional entre o crescimento de recursos aplicados pelas 

companhias em ativos de renda fixa e os principais índices atrelados aos títulos da modalidade. 

Gráfico 1 - Evolução dos índices 
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A afirmação pode ser fundamentada quando verificamos que o período com maior crescimento 

de recursos aplicados, ou seja, entre o ano de 2017 e 2018, ocorreu justamente no entre os anos 

em que as taxas Selic, CDI e IPCA ilustraram as maiores reduções. 

 Prosseguindo com a análise, o estudo buscou verificar o principal índice de renda 

variável no país, o Ibovespa, o qual teve sua pontuação anual calculada através da média de 

todos os doze meses de cada ano do período do trabalho. O gráfico 2 a seguir, demonstra o 

crescimento na pontuação do índice, ilustrando pequena queda em somente um período, com 

destaque para a majoração de 57% quando comparamos os anos de 2014 e 2018. Ressalta-se 

que a única aplicação financeira atrelada diretamente a tal índice, no caso as ações, ocorreu 

somente no ano de 2018, o que explicita a baixa adesão das companhias em ativos de renda 

variável, bem como expõe a oportunidade dos agentes financeiras em propagar tais ativos junto 

aos investidores brasileiros pessoa jurídica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, o gráfico a seguir tem a finalidade de ilustrar a variação do dólar entre 2014 e 

2018, apresentando a média anual da moeda, pois as seções a seguir irão explicitar uma 

modalidade de aplicação financeira chamada bonds, a qual se assemelha a debêntures, 

mantendo as características de título emitido por empresas e de longo prazo, a diferença 

principal é que essas são emitidas no exterior, como por exemplo, nos Estados Unidos. Verificar 

a variação cambial é essencial para os agentes financeiros que optam em investir no respectivo 

título, pois sua rentabilidade está atrelada diretamente as oscilações da moeda. 

 

 

Gráfico 2 - Evolução do Ibovespa 
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6.3 Evolução anual dos investimentos 

 

O estudo teve 2014 como primeiro ano de análise, a qual ilustra um montante de R$ 

11,8 bilhões de recursos aplicados, dividindo-se em 98% em renda fixa, 1% em renda variável 

e 1% indeterminados. Os ativos de renda fixa foram compostos em ordem decrescente por 

compromissada, CDB, fundo de investimento, títulos públicos e bonds. A carteira de variável 

foi composta integralmente por fundos. Em seguida, foi verificado o ano de 2015, com seus 

ativos distribuídos em 99% em renda fixa, a qual foi constituída 69% por compromissadas, 

além de apresentar em sua composição CDB, fundo e títulos públicos.  

 O período de 2016 explicitou um montante de R$ 12,3 bilhões em aplicações, 

distribuídos majoritariamente em renda fixa (98%), a qual apresentou como mais 

representativos títulos frente ao volume aplicado os papéis de compromissada (62%) e CDB 

(20%), bem como ilustrou o crescimento por aplicações em fundos de investimentos, que 

ilustraram o maior valor desde 2014 com 9% do capital investido. O ano de 2017 expôs o maior 

crescimento dos ativos aplicados pelas empresas dentre o período recortado, com majoração de 

42% frente ao período anterior, contando principalmente com ativos oriundos de renda fixa 

(97%), com tais ativos sendo representados principalmente por compromissadas.  

Finalmente, o último ano analisado apresentou volume simular aplicado frente ao 

período anterior com aproximadamente R$ 17,2 bilhões de recursos rentabilizando, a qual 

novamente apresentam a renda fixa (99%) como principal escolha das companhias. Ressalta-se 

o período como o único a apresentar, mesmo que em inexpressivo volume frente ao total, 

aplicações financeiras em ações. 

Gráfico 3 - Evolução do dólar americano 
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Tabela 8 – Montante aplicado entre 2014 e 2018 
Ano Aplicado (bilhões) Classificação (%) Sub-classificação (%) 
2014  R$                   11,8  Renda fixa - 98% Compromissada - 60% 

      CDB - 30% 
      Fundos - 6% 
      Títulos públicos - 4% 
      Bonds - 0% 
        
    Renda variável - 1% Fundos - 100% 
        
    Indeterminados - 1% Fundos - 56% 
      Inteterminado - 44% 

2015  R$                   14,1  Renda fixa - 99% Compromissada - 69% 
      CDB - 22% 
      Fundos - 5% 
      Títulos públicos - 4% 
      Inteterminado - 0% 
        
    Renda variável - 1% Fundos - 100% 
        
    Indeterminados - 0% Fundos - 62% 
      Indeterminado - 38% 

2016  R$                   12,3  Renda fixa - 98% Compromissada - 63% 
      CDB - 21% 
      Fundos - 10% 
      Títulos públicos - 7% 
      Indeterminado - 0% 
        
    Renda variável - 1% Fundos - 100% 
        
    Intederminados - 0% Fundos - 79% 
      Indeterminado - 21% 

2017  R$                   17,5  Renda fixa - 97% Compromissada - 49% 
   CDB/Compromissada - 20% 
   CDB - 16% 
   Fundos - 11% 
   Títulos públicos - 4% 
   Intedeterminado - 0% 
    
  Renda variável - 3% Fundos - 100% 
    
    Inteterminados - 0% Fundos - 78% 
      Indeterminado - 22% 

2018  R$                   17,2  Renda fixa - 99% CDB/Compromissada - 38% 
      Compromissada - 25% 
      CDB - 24% 
      Títulos públicos - 7% 
      Fundos - 6% 
      Letra Financeira - 0% 
      Intederminado - 0% 
        
    Renda variável - 0% Fundos - 92% 
      Ações - 8% 
        
    Indeterminados - 1% Fundos - 94% 
      Indeterminado - 6% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Os dados apresentados expõem a preferência das companhias em aplicar os seus 

recursos oriundos das suas atividades operacionais em ativos de renda fixa, no qual ilustraram 

98,23% do total de recursos aplicados em todo o período de estudo, variando entre o mínimo 

de 96,87% (2017) e o máximo de 99,12% (2018). Destaca-se que os três investimentos com 

maiores volumes aplicados são as compromissadas (50%), CDB (22%) e CDB/Compromissada 

(14%), o que ilustra o perfil conservador a aversão a riscos do investidor pessoa jurídica, a qual 

escolhem a modalidade de renda fixa em virtude do menor nível de risco apresentado. 

 

Tabela 9 - Investimentos entre 2014 e 2018 
Aplicação Aplicação (milhões) Valores (%) 

 Compromissada   R$                   36.821  50% 
 CDB   R$                   15.957  22% 

 CDB/Compromissada   R$                     9.884  14% 
 Fundos   R$                     6.552  9% 

 Título público   R$                     3.691  5% 
 Indeterminado   R$                        133  0% 

 Bonds    R$                          33  0% 
 Letra Financeira   R$                          18  0% 

 Ações   R$                            1  0% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O período verificado explicitou o reduzido valor de R$ 940,1 milhões de recursos 

aplicados em renda variável, tendo apresentado apenas dois produtos. O primeiro foi o fundo 

de investimento em direitos creditórios, optado pelas companhias Renner e Americanas. O 

segundo produto da modalidade foram as ações, que foram optadas pelas Lojas Marisa no ano 

de 2018. Em números, a modalidade de renda variável cresceu 251% entre o período de 2014 

e 2017, no entanto em 2018, declinou tanto horizontalmente (-R$ 486,4 milhões), quanto 

verticalmente contando com a representatividade de menos de 0,1%.  

Com exceção dos anos de 2016 e 2018, todos os demais períodos explicitaram 

crescimento no montante total de recursos aplicados, ressaltando a majoração de 

aproximadamente 45% se compararmos o primeiro e último ano do estudo. Os ativos de 

modalidade indeterminada, aqueles as quais não foram possíveis descrever se pertenciam a 

renda fixa ou renda variável, em consequência da carência de informações nos relatórios 

financeiros das companhias, representaram somente 0,48% do total de recursos aplicados 

durante o período recortado.  

Por fim, ressalta-se que os valores apresentados até o presente momento são 

caracterizados como nominais, pois não consideram a inflação anualizada. Por conta disso, a 

tabela 10 a seguir ilustra os números reais, ou seja, considerando o IPCA de cada período a fim 

de verificarmos o crescimento real do montante aplicado ao ano. 
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Tabela 10 - Montante aplicado versus inflação 
Ano Aplicação nominal (bilhões) Inflação (IPCA) Aplicação real (bilhões) 
2014  R$                                      11,9  6,41%  R$                                     11,1  
2015  R$                                      14,1  10,67%  R$                                     12,6  
2016  R$                                      12,3  6,29%  R$                                     11,5  
2017  R$                                      17,5  2,95%  R$                                     17,0  
2018  R$                                      17,2  3,75%  R$                                     16,6  

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

6.4 Distribuição de instrumentos utilizados por segmento 

6.4.1 Tecidos, vestuário e calçados 

 

O primeiro segmento a ser analisado é o de tecidos, vestuário e calçados, a qual possui 

um total de seis empresas, sendo elas a Arezzo, Le Lis Blanc, Lojas Marisa, Lojas Renner, 

Guararapes e Grazziotin. Os dados coletados ilustram as Lojas Renner com maior faturamento 

médio durante o período em estudo R$ 6,7 bilhões, seguida pela Guararapes R$ 5,9 bilhões e 

posteriormente pela Lojas Marisa R$ 3,0 bilhões. Os números também expõem a Guararapes 

como a líder no quesito de quantidade de funcionários, contando em média com 40.460 

colaboradores anos, seguida pelas Lojas Renner com média anual de 18.644. 

O segmento em questão apresentou um total de R$ 13,2 bilhões de recursos aplicados 

durante o período recortado, com média anual de R$ 2,6 bilhões. Com exceção do ano de 2017, 

todos os demais períodos explicitaram crescimento nas aplicações, destacando a majoração de 

15% se compararmos os anos de 2014 e 2018. Seguindo o padrão já mencionado em pontos 

anteriores, prevaleceu-se também a renda fixa no segmento, contando com 96% do total das 

aplicações, seguido pela renda variável com aproximadamente 3%.  

Em média, as aplicações em renda fixa foram lideradas pelos CDB (30%), 

Compromissadas (26%) e Letra Financeira do Tesouro (16%). A renda variável foi 

essencialmente composta pelo capital aplicado das Lojas Renner no fundo FIDC (99%), bem 

como ilustrou a única companhia (Lojas Marisa) aplicadora em ações frente a todo o estudo, no 

valor de R$ 1,0 milhão em 2018.  

 

Tabela 11 - Montante aplicado entre 2014 e 2018 
Classificação Subclassificação Valores (milhões) 
 Renda fixa  CDB  R$                                   3.779  

  Compromissada  R$                                   3.267  
  LFT  R$                                   2.030  
  Fundo  R$                                   1.885  
  LTN  R$                                   1.661  
  Indeterminado  R$                                        54  
  Bonds   R$                                        33  
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  Letra Financeira  R$                                        18  
 Renda variável  Fundo  R$                                      297  

  Ações  R$                                          1  
 Indeterminados  Fundo  R$                                      115  

  Indeterminado  R$                                        79  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Os dados expõem a relação diretamente proporcional entre a receita total da companhia 

com o montante de recursos aplicados, consequentemente influenciado pelas sobras de caixas 

geradas em função da sua excelência no fluxo de caixa bem como na geração de receitas 

advindas das tuas atividades operacionais.  Com exceção do período de 2016, as Lojas Renner 

lideraram todos os demais anos, ilustrando o perfil aplicador da companhia. Logo em seguida 

aparecem a Guararapes e as Lojas Marisa. 

 

Tabela 12 - Divisão por empresa do montante aplicado entre 2014 e 2018 
Empresa Valores (milhões) Valores (%) 

 Lojas Renner   R$                                        4.240  32% 
 Guararapes   R$                                        3.167  24% 

 Lojas Marisa   R$                                        2.254  17% 
 Le Lis Blanc   R$                                        1.849  14% 

 Arezzo   R$                                        1.240  9% 
 Grazziotin   R$                                           470  4% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Por fim, a companhia Arezzo se destaca das demais por obter proporcionalmente o 

maior percentual de capital aplicado frente ao seu ativo e passivo do balanço patrimonial. Em 

média, as aplicações financeiras da empresa representam 27% do ativo, o que expõe o alto nível 

de liquidez. Em uma segunda análise, se for comparado o total de recursos aplicados com o 

passivo, chegamos ao expressivo percentual de 89%, ou seja, tal número ilustra a capacidade 

da companhia em honrar os seus compromissos (contas a pagar, empréstimos e financiamentos, 

salário e encargos, etc.) de curto a longo prazo.  

 

6.4.2 Eletrodomésticos  

 

O segundo segmento em análise é o de eletrodomésticos, a qual possui um total de duas 

empresas, sendo elas a Magazine Luiza e a Via Varejo. Os dados coletados ilustram a Via 

Varejo com maior faturamento médio durante o período em estudo R$ 25,5 bilhões, seguida 

pela Magazine Luiza R$ 11,1 bilhões. A companhia Via Varejo possuiu em média 50.000 

funcionários frente aos 22.800 colaboradores da Magazine Luiza. 
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O segmento ilustrou um total de R$ 26,0 bilhões de recursos aplicados entre 2014 e 

2018, com média anual de R$ 5,2 bilhões. O período recortado ilustrou redução dos ativos 

aplicados a partir do ano de 2016, com amplitude de aproximadamente 31% se comparado o 

período de maior volume e menor volumes aplicados. Do total dos ativos aplicados, mais de 

99% são classificados como renda fixa, com o restante oriundos de ativos com classificação 

indeterminada. 

 

Tabela 13 - Montante aplicado entre 2014 e 2018 
Classificação Subclassificação Valores (milhões) 
 Renda fixa  Compromissada  R$                                 20.384  

  Fundo  R$                                   3.295  
  CDB  R$                                   2.207  

 Indeterminados  Fundo  R$                                      157  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Os ativos em renda fixa foram compostos por compromissadas (78%), fundo de 

investimento (13%) e CDB (8%). O ativo indeterminado verificado é totalmente composto por 

um fundo de investimento da empresa Magazine Liza no total de R$ 156,5 milhões. Conforme 

já ocorrido no segmento anterior, os números ilustram a relação diretamente proporcional entre 

a receita total da companhia e seus recursos em títulos e valores mobiliários. Por fim, ressalta-

se que 79% dos ativos aplicados do segmento são oriundos de recursos da Via Varejo, ilustrando 

os demais 21% referente a Magazine Luiza. 

 

Tabela 14 - Divisão por empresa do montante aplicado entre 2014 e 2018 
Classificação Valores (milhões) Valores (%) 
 Via Varejo   R$                                      20.500  79% 

 Magazine Luiza   R$                                        5.543  21% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Em última análise, o segmento apresentou entre o período recortado proporcionalmente 

20% e 25% do total de recursos aplicados frente ao ativo e passivo, destacando-se perante aos 

demais por possuir a maior relação aplicação-ativos, o que se configura como o segmento de 

maior perfil aplicador quando verificamos em caráter proporcional. A companhia Via Varejo 

obteve os números mais expressivos de ativos aplicados frente ao ativo e ao passivo do relatório 

financeiro, com respectivamente 23% e 30%. 
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6.4.3 Produtos diversos   

 

O terceiro e último segmento em análise é o de produtos diversos, a qual possui um total 

de quatro companhias, sendo elas a B2W, BR Home, Lojas Americanas e a Saraiva, entretanto 

conforme dito anteriormente, os números da B2W foram desconsiderados por já estarem 

inclusos na base da Lojas Americanas. Conforme os dados coletados, as Lojas Americanas 

possuem o maior faturamento médio do período em estudo R$ 17,3 bilhões, seguida pela 

Saraiva R$ 8,5 bilhões. Dentre as empresas que disponibilizaram a quantidade de funcionários, 

as Lojas Americanas lideram contando com em média 22.156 colaboradores.  

O segmento de produtos diversos é o que possui a parcela mais representativa de 

recursos aplicados dentre os demais segmentos analisados no estudo, apresentando um total de 

R$ 33,8 bilhões de capital aplicado, com média anual de R$ 6,7 bilhões. Com exceção dos anos 

de 2016 e 2018, todos os demais períodos explicitaram crescimento nas aplicações, destacando 

a majoração de 128% se compararmos os anos de 2014 e 2018. Em conformidade com os 

demais segmentos, a modalidade renda fixa ilustra a maior parte dos recursos aplicados, em 

torno de 98%, com os 2% restantes divididos entre renda variável. 

 

Tabela 15 - Montante aplicado entre 2014 e 2018 
Classificação Subclassificação Valores (milhões) 
 Renda fixa  Compromissada  R$                                 13.169  

  CDB  R$                                   9.984  
  CDB / Compromissada  R$                                   9.970  
  Fundo  R$                                      161  

 Renda variável  Fundo  R$                                      642  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 A modalidade de renda fixa é essencialmente distribuída em compromissadas (40%), 

CDB (30%) e CDB/Compromissadas (20%). A renda variável no total de R$ 642,2 milhões foi 

totalmente integralizada por fundo de investimentos das Lojas Americanas. Assim como 

ocorrido com os demais segmentos, a companhia com maior faturamento médio anual, nesse 

específico caso as Lojas Americanas, também foi a empresa com maior capital aplicado. 

 

Tabela 16 - Divisão por empresa do montante aplicado entre 2014 e 2018 

Classificação Valores (milhões) Valores (%) 
 Lojas Americanas   R$                                      33.236  98% 

 Livraria Saraiva   R$                                           561  2% 

 BR Home   R$                                             31  0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Por fim, as empresas apresentaram entre o período recortado proporcionalmente de 16% 

a 22% do total de recursos aplicados frente ao ativo e passivo, com a companhia Lojas 

Americanas se destacando, obtendo 28% do seu capital aplicado frente ao ativo. 

 

6.5 Análise comparativa segmentos 

 

Conforme exposto nas seções anteriores, a modalidade de aplicação de renda fixa 

predominou em todos os segmentos analisados com percentual mínimo total a partir de 97%, 

com os recursos restantes relacionados a renda variável e indeterminados. Ressalta-se que além 

de explicitar a diferença total de recursos aplicados entre os três segmentos, a seguinte subseção 

ilustrará as relações proporcionais entre o capital aplicado com as demais contas do relatório 

financeiro, a fim de ilustrar o perfil aplicador dos segmentos 

A primeira análise refere-se à relação entre a proporção do capital aplicado versus o 

ativo, explicitado na tabela 17 a seguir. É verificado que além do segmento de produtos diversos 

possuir os maiores valores de aplicação e ativo, o mesmo também se destaca por obter a maior 

proporção de recursos monetários investidos, o que se traduz como um segmento com um ativo 

de alta liquidez, se comparado aos demais, cabendo ainda destacar que o estudo não considerou 

o caixa das companhias. 

 

Tabela 17 - Aplicação x Ativo total entre 2014 e 2018 
Segmento Aplicação (milhões)  Ativo (milhões)  Aplicação/ativo 

 Tecido, vestuário e calçado   R$                   13.219   R$              112.636  12% 
 Eletrodomésticos   R$                   26.043   R$              123.915  21% 
 Produtos diversos   R$                   33.828   R$              122.799  28% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
 

Posteriormente a tabela 18 a seguir expõe novamente o segmento de produtos diversos 

como líder em outro quesito, dessa vez na relação entre recurso investido frente ao total do 

passivo, fundamentando ainda mais a liquidez das companhias do segmento, o que interfere 

diretamente na capacidade em honrar os seus compromissos com fornecedores e instituições 

financeiras. 
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Tabela 18 - Aplicação x Passivo total entre 2014 e 2018 
Segmento Aplicação (milhões)  Passivo (milhões)  Aplicação/passivo 

 Tecido, vestuário e calçado   R$                   13.219   R$                59.191  22% 
 Eletrodomésticos   R$                   26.043   R$              100.335  26% 
 Produtos diversos   R$                   33.828   R$                99.248 34% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
 

A tabela 19 a seguir segue o padrão já ilustrado nas duas tabelas anteriores e expõe 

novamente o segmento de produtos diversos a frente dos demais, dessa vez na relação entre 

aplicação e receita bruta, o que nos leva a conclusão do mesmo ser o segmento com maior perfil 

aplicador do estudo, liderando tanto em volume total quanto em proporção. Ressalta-se que 

com exceção da tabela 14 a qual ilustrou um empate, o segmento de tecido, vestuário e calçado 

explicitou os menos as menores proporções. 

 

Tabela 19 - Aplicação x Receita entre 2014 e 2018 
Segmento Aplicação (milhões)  Receita (milhões)  Aplicação/receita 

 Tecido, vestuário e calçado   R$                   13.219   R$                93.312  14% 
 Eletrodomésticos   R$                   26.043   R$              183.672  14% 
 Produtos diversos   R$                   33.828   R$                98.870  34% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
 

Por fim, a tabela 20 tem a finalidade de comparar a disponibilidade de recursos das 

companhias, ou seja, o seu caixa versus o total aplicado durante o período, a fim de verificarmos 

quanto de recursos em liquidez diária é alocado em aplicações. 

 

Tabela 20 -  Aplicação x Disponibilidade entre 2014 e 2018  
Segmento  Aplicação (milhões)   Disponibilidade (milhões)   Disponibilidade/aplicação  

 Tecido, vestuário e calçados   R$                    13.219   R$                                 1.984  15% 
 Eletrodomésticos   R$                    26.043   R$                                 1.265  5% 
 Produtos diversos   R$                    33.828   R$                                 1.912  6% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O incentivo à produção deste trabalho surgiu da necessidade de identificar quais as 

modalidades de aplicações financeiras que as empresas brasileiras de capital aberto do setor 

econômico de consumo cíclico do subsetor de comércio alocam os seus respectivos recursos 

monetários oriundos das atividades operacionais e afins, frente aos desafios decorrentes das 

oscilações dos principais índices do mercado local entre o período de 2014 e 2018. 

Quanto ao objetivo geral de conhecer as modalidades de aplicação financeira escolhidas 

por um determinado grupo de companhias, ao longo da seção 6 foram apresentados os 

resultados da análise realizada através dos dados presentes nos relatórios financeiros auditados 

das empresas disponíveis na relação de investidores em seus respectivos sites, a qual podemos 

concluir que as companhias optaram essencialmente pelos títulos de renda fixa, liderados 

principalmente pelos certificados de depósito bancário e operações compromissadas. 

Quanto aos objetivos específicos, o primeiro foi analisar os tipos de aplicações 

financeiras adotados frente à evolução dos principais indexadores do mercado durante o período 

em estudo. Concluiu-se que as quatro principais aplicações em volume monetário foram em 

ordem decrescente, operações compromissadas, CDB, CDB/compromissadas e fundos de 

investimentos. Ressalta-se que, em média, os volumes de recursos alocados em renda fixa 

cresceram, apesar da queda da rentabilidade dos seus principais indexadores. No que diz 

respeito à renda variável, cabe destacar que o crescimento do seu principal índice, o Ibovespa, 

não caracterizou na majoração do capital aplicado na modalidade, cabendo destacar a queda do 

volume total em renda variável no ano de 2018, justamente quando o índice ilustrou a maior 

pontuação média anual.  

O segundo objetivo foi verificar o perfil de aplicação dos três segmentos do estudo, os 

relacionando com as respectivas contas dos demonstrativos financeiros das companhias (ativo, 

passivo e faturamento). O segmento de produtos diversos possuiu o maior volume de capital 

aplicado, ilustrando a relação diretamente proporcional entre capital aplicado e faturamento 

médio, apresentando as companhias Lojas Renner (tecidos, vestuário e calçados), Via Varejo 

(eletrodomésticos) e Lojas Americanas (produtos diversos) como líderes em recursos aplicados 

em seus respectivos segmentos.  

Em resposta ao problema da pesquisa relacionado a variação da modalidade de 

aplicação financeira frente a evolução dos índices, o estudo ilustrou que em sua maioria, as 

pessoas jurídicas estudadas possuem um perfil conservador em suas aplicações financeiras, 
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optando por destinar seus recursos em títulos de renda fixa independentemente dos mesmos 

apresentarem rentabilidades satisfatórias quando comparado a outras opções oferecidas pelo 

mercado, ocasionando o chamado custo de oportunidade. A principal solução para o problema 

seria o trabalho o assessoramento de determinados agentes financeiros, a fim de verificar qual 

a real finalidade das companhias em aplicar os seus recursos, bem como entender 

detalhadamente o seu perfil de aplicação, com finalidade de lhes oferecer uma carteira de 

investimentos adequada, bem como os fornecendo consultoria para a realização de 

determinadas alterações em suas políticas de investimento, sempre buscando respeitar a aversão 

ao risco de tais investidores. 

Entre os limitadores desta pesquisa estão a não divulgação da quantidade total de 

funcionários pelas companhias Lojas Marisa e B2W, bem como o não detalhamento de 

determinadas aplicações financeiras, o que impossibilitou classificá-las como renda fixa ou 

variável, sendo necessário a criação de uma terceira classificação chamada de indeterminados. 

A segunda limitação é oriunda da dificuldade de encontrar possíveis estudos científicos no 

campo das finanças relacionadas ao tema em questão, a qual foi necessário recorrer na seção de 

referencial teórico além de obras bibliográficas, à conceitos presentes em sites de instituições 

financeiras (bancos e corretoras). A terceira limitação diz respeito a reduzida amostragem, 

composto por 12 companhias.  

Como sugestão para pesquisas futuras, aconselha-se o desenvolvimento de trabalhos 

acerca da cultura dos investidores brasileiros em aplicar em ativos de renda fixa, detalhando os 

principais fatores bem como fatos históricos. Por fim, aconselha-se um aprofundamento 

referente ao principal objetivo das companhias brasileiras nas aplicações financeiras, a fim se 

compreender com exatidão os produtos adequados para tais investidores.  
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