
 

 

Resumo do módulo 1 

PIB (Produto Interno Bruto): A soma dos serviços e bens finais produzidos 

por um país, estado ou cidade. Ele é medido em reais (R$) conforme o preço 

que chega ao consumidor, levando também em consideração os impostos. É 

um importante indicador do crescimento da atividade econômica de um país. 

Inflação: O aumento generalizado dos preços de bens e de serviços. Ela 

também representa o aumento do custo de vida para pessoas e para 

empresas. Deve-se ficar atento à inflação quando se investe porque a 

rentabilidade do seu investimento não pode ficar abaixo dela – caso contrário, 

você estará perdendo dinheiro. 

Deflação: O contrário da inflação. Ocorre quando há queda geral no nível de 

preços (uma inflação negativa). Ao contrário do que parece, a deflação pode 

ser muito prejudicial para o funcionamento da economia, pois deprime a 

atividade econômica.  

Taxa Selic: É a Taxa Básica de Juros da economia brasileira, sendo a base 

para todas as taxas de juros do País, como taxas de empréstimos, de 

financiamentos e de aplicações financeiras. Além disso, ela é uma das 

principais ferramentas do Banco Central (BC) para controlar a inflação.  

CDI (Certificado de Depósito Interbancário): é a principal base para 

comparação de investimentos no Brasil, principalmente de Renda Fixa. O CDI 

é a taxa de juros que os bancos emprestam dinheiro entre eles.  

Reserva de Emergência: Uma reserva financeira que servirá para o seu 

sustento em uma situação de emergência, como uma urgência médica ou uma 

demissão inesperada. Deve ser equivalente a 6 meses das suas despesas 

essenciais. Deve ser investida em ativos de baixo risco (Renda Fixa) e alta 

liquidez. 

Investimento: se dá quando se aplica capital (R$) na intenção de obter retorno 

(no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo) em formato de 

rentabilidade ou de recebimento de proventos, por exemplo. 

Não é investimento: tudo aquilo que tem custos mais elevados que retornos, 

não podendo, portanto, ser considerado um investimento, mas sim um 

passivo. 


