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Muitas pessoas se sentem prisioneiras dos investimentos em PoupanÃ§a. Elas reclamam da falta

de opÃ§Ãµes disponÃveis para pequenos valores.Um dos problemas da remuneraÃ§Ã£o das

pequenas captaÃ§Ãµes Ã© o elevado custo administrativo, realizado pelos bancos. Esse custo faz

com que a maioria dos produtos de varejo tenha baixa remuneraÃ§Ã£o.O poupador pode fazer a

opÃ§Ã£o de aplicar em um CDB (Certificado de DepÃ³sito BancÃ¡rio) negociando-o dentro de uma

agÃªncia bancÃ¡ria. Mas, novamente, ele irÃ¡ encontrar uma rentabilidade ruim.A baixa

rentabilidade estÃ¡ ligada Ã  infraestrutura das agÃªncias para os bancos realizarem esse tipo de

operaÃ§Ã£o.PorÃ©m, existe uma Ã³tima alternativa.HÃ¡ pouco mais de 10 anos o governo criou o

Tesouro Direto. Esse mercado permite operaÃ§Ãµes de varejo, com valor mÃnimo de R$ 30,00.

Ele opera os mesmos tÃtulos pÃºblicos disponÃveis para os grandes investidores.Isso foi

possÃvel porque ele Ã© totalmente automatizado. Suas operaÃ§Ãµes sÃ£o feitas pela internet,

sem os custos de uma agÃªncia bancÃ¡ria.Contudo, ainda hoje, menos de 1% dos possuidores de

PoupanÃ§a aplicam nesse mercado.Fazer aplicaÃ§Ãµes em tÃtulos pÃºblicos nÃ£o Ã© simples.

PorÃ©m, esse livro desvenda os seus segredos operacionais. Ele mostra como realizar essas

aplicaÃ§Ãµes financeiras, de uma forma didÃ¡tica.O livro apresenta operaÃ§Ãµes tÃ£o simples e

seguras como uma PoupanÃ§a, mas com uma rentabilidade melhor. Ele ainda exibe outras

opÃ§Ãµes, mais elaboradas. As opÃ§Ãµes permitem melhorar ainda mais a rentabilidade dessas

pequenas aplicaÃ§Ãµes.Se vocÃª reclama da remuneraÃ§Ã£o da PoupanÃ§a e de alternativas

correlatas, este livro foi feito para te atender. Ele nÃ£o promete mÃ¡gicas, mas pode melhorar seus

resultados.
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O livro estÃ¡ desatualizado, nÃƒÂ£o refletindo as mudanÃƒÂ§as realizadas pelo tesouro direto

recentemente.Como atÃ© mesmo o nome dos papÃ©is mudou (para ficar mais claro), o uso da

nomenclatura antiga prejudica a associaÃƒÂ§ÃƒÂ£o com os papÃ©is atuais. O texto do livro Ã©

mal escrito, com muitos problemas de pontuaÃƒÂ§ÃƒÂ£o que dificultam a leitura.Se quer

realmente entender como o tesouro direto funciona, saber escolher os papÃ©is adequados

dependendo de diferentes tendÃƒÂªncias para o mercado financeiro e econÃƒÂ´mico, o livro

nÃƒÂ£o vai lhe ajudar a esclarecer suas dÃºvidas.
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