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Plano de aula

Plano de aula: História e criação da caderneta de poupança no Brasil

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Sherol dos Santos.

Habilidades BNCC

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de

aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente

com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação �nanceira.

(EF09HI06) Identi�car e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no

Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade).

Objetos de conhecimento

 Dinheiro.

 Mercado �nanceiro.

Objetivos de aprendizado

Reconhecer a história da caderneta de poupança no Brasil.

Identi�car a criação da caderneta de poupança como um serviço �nanceiro para as camadas

populares.

Identi�car os impactos do Plano Collor nos investimentos da caderneta de poupança.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

5. Cultura digital

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação

Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

https://planosdeaula.novaescola.org.br/
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/9ano/multicomponentes/historia-e-criacao-da-caderneta-de-poupanca-no-brasil/6505
http://localhost:3000/ensino-remoto/fundamental/9ano/multicomponentes
http://localhost:3000/fundamental/9ano/multicomponentes/historia-e-criacao-da-caderneta-de-poupanca-no-brasil/6505


A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes

curriculares. De acordo com a Base, a Educação Financeira não deve se restringir ao ensino cru da

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo,

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de educação �nanceira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm como objetivo promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Antes dessa aula é importante que você já tenha trabalhado com pelo menos uma das habilidades da

BNCC indicadas nesta proposta, abrangendo temas como a redemocratização e juros. Caso isso não

tenha acontecido, você pode realizar, antes, uma aula sobre a in�ação no Brasil entre 1990 e 1994 e

também sobre os cálculos de juros.

Para aula sobre in�ação você pode usar o plano de aula “A in�ação no Brasil e o Plano Real”,

disponível no site da Nova Escola:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/9ano/historia/a-in�acao-no-brasil-e-o-plano-

real/5682.

Para as aulas sobre os cálculos de juros você pode acessar a sequência de planos sobre juros simples

e compostos, disponível no site da Nova Escola:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/9ano/matematica/sequencia/juros-simples-e-

compostos/93.

Para se aprofundar

Sobre a poupança dos escravizados, acesse: GRINBERG, K. A poupança: alternativas para a compra

da alforria no Brasil (2ª metade do século XIX). Revista de Indias, [S. l.], v. 71, n. 251, p. 137–158, 2011.

Disponível em: https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/856 .

Acesso em 07 Nov. 2021.

Sobre a hiperin�ação nos anos 80, em podcast, acesse: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-

nacional/acervo/educacao/audio/2019-04/na-trilha-da-historia-hiperin�acao-no-brasil-periodo-em-

que-alta-de-precos/.

Sobre a volta da in�ação em 2021 e a memória da hiperin�ação dos anos 80, acesse:

https://agemt.pucsp.br/noticias/alta-do-arroz-por-quem-viveu-os-anos-de-hiperin�acao.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/9ano/historia/a-inflacao-no-brasil-e-o-plano-real/5682
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/9ano/matematica/sequencia/juros-simples-e-compostos/93
https://revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/view/856
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/acervo/educacao/audio/2019-04/na-trilha-da-historia-hiperinflacao-no-brasil-periodo-em-que-alta-de-precos/
https://agemt.pucsp.br/noticias/alta-do-arroz-por-quem-viveu-os-anos-de-hiperinflacao


50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais

Reportagem do programa Globo Repórter “Mudança de moeda faz homem perder fortuna guardada

no colchão” ou a versão impressa.

Documentos para a análise dos grupos:

Grupo 1 - As origens da poupança no Brasil

Grupo 2 - A poupança dos escravizados

Grupo 3 - O Brasil da hiperin�ação

Grupo 4 - O Plano Collor

Documento para o cálculo da Sistematização: Um novo con�sco!

Contexto

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Inicie essa etapa perguntando aos estudantes se eles já ouviram a expressão “guardar dinheiro no

colchão”. Explique que nesta aula falaremos sobre formas de guardar dinheiro e apresente a

reportagem feita pelo programa Globo Repórter sobre o Sr. Valdomiro e o seu dinheiro guardado no

colchão.

O que propor?

Projete o vídeo com a reportagem. Inicie a discussão perguntando à turma:

Vocês já ouviram a expressão “guardar dinheiro no colchão”? Por que o Sr. Valdomiro guarda o

dinheiro no colchão?

Alguns estudantes podem recordar da expressão dita por pessoas mais velhas do seu convívio, como

os avós, e espera-se que a turma indique a segurança como um dos principais motivos e mencionem

também o fato de ele não ter conta em banco.

Informe à turma que algumas pessoas usavam o lugar onde dormiam para manter guardado em

segurança o dinheiro resultante do esforço de seu trabalho. As contas bancárias só se tornaram

populares e de fácil acesso na década de 1980, e ainda assim eram muito restritas às pessoas do

meio urbano. Para as pessoas que viviam afastadas das cidades (uma realidade no Brasil até a

década de 1990), havia muita descon�ança em relação a essas instituições. O serviço bancário mais

acessível para as camadas populares foi a caderneta de poupança.

Encerre essa etapa perguntando aos estudantes se eles sabem o que é uma caderneta de poupança

e convide-os a conhecer um pouco de sua história.

Sugestões de adequação

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/06/homem-perde-fortuna-guardada-no-colchao-na-mudanca-de-moeda.html
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT9_02UNI01-1SmGk8DTlK97znOZhYnSyUTtSqyVFHw6Q.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT9_02UNI01-1otcFD4OuP1039pds75IxGDEzNvQmfB7Z.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT9_02UNI01-1MMGXdCtrVuOhIGxtx21dA2iPzg2hk6z5.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT9_02UNI01-18RV88JK1gnH9HkouJK6w_ZHWUOYQ_3gb.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT9_02UNI01-1c8VtfIAXkFwPfDIYKUQ8HvcNVokZMjXs.pdf
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT9_02UNI01-1p6TLkOoZxCXlp8iawnbyMTktjyrllaFs.pdf


Caso não seja possível reproduzir o vídeo, forneça as cópias impressas da reportagem para a turma.

Problematização

Tempo sugerido

15 minutos.

Orientações

Organize a turma em quatro grupos e entregue a cada um dos grupos um dos materiais de análise.

O que propor?

Cada grupo receberá um tema relacionado à história da poupança para análise. Informe que cada

grupo tem uma informação diferente e que deverá fazer a leitura e compartilhar com os demais

grupos, de forma que ao �nal da atividade todos tenham acesso às mesmas informações. No quadro

desenhe quatro colunas identi�cadas com os títulos dos grupos e informe aos estudantes que eles

devem listar os principais pontos de seus textos para que sejam anotados no quadro:

Grupo 1

As origens da

poupança no Brasil

Grupo 2

A poupança dos

escravizados

Grupo 3

O Brasil da

hiperin�ação

Grupo 4

O Plano Collor

Oriente que os grupos façam essa leitura e organizem a apresentação em sete minutos.

Circule pela sala e auxilie-os com o vocabulário e a organização da apresentação, reforçando que é

importante que eles contem aos colegas qual era o assunto principal do documento e os detalhes

que julgarem importantes.

Ao �nal do tempo, organize para que os grupos compartilhem suas análises e registrem no quadro os

pontos destacados.

Espera-se que todos os grupos apresentem um resumo da leitura.

No grupo 1 é importante que os estudantes destaquem que a criação da poupança está relacionada

com a possibilidade de que as camadas pobres guardassem suas economias, seja para reserva de

emergência, seja para uma espécie de aposentadoria (explique à turma que não existiam

aposentadorias e que, para poder se sustentar sem trabalhar, as pessoas precisariam ter algum

dinheiro guardado). Guardar dinheiro era um hábito das pessoas, mas havia o risco de perdas e

roubos.

No grupo 2 é importante que os estudantes percebam que a poupança foi utilizada como uma

estratégia das pessoas escravizadas para juntar dinheiro e comprar suas alforrias (cartas de

liberdade), uma forma de proteger o dinheiro dos seus senhores, que podiam con�scar os valores, se

quisessem. Ressalte aos estudantes que, mesmo que a poupança tenha sido criada em 1861, somente

uma década depois, em 1871, com a Lei do Ventre Livre, a maioria das pessoas do país, os

escravizados, puderam ter acesso a esse serviço, o que acabou tornando-o popular. A exclusão de

parte considerável da população de uma ação do governo ajuda a entender a descon�ança do Sr.

Valdomiro (citado na seção Contexto) com relação aos bancos.

No grupo 3 é importante que os estudantes percebam que as sucessivas políticas de governo que

acabavam gerando in�ação, alta de preços, desvalorização e até troca de moedas geravam grande

descon�ança por parte da população em relação às ações do governo. As práticas de estocar

alimentos e guardar algum dinheiro na poupança se tornaram uma alternativa.



No grupo 4 os estudantes terão contato com o relato de mais uma política econômica de governo que

gerou grandes impactos na vida cotidiana das pessoas, e é importante que eles percebam que o Plano

Collor não só não combateu a in�ação como reteve as economias de boa parte da população que

usava a poupança como forma de proteger seu dinheiro. Ressalte que o con�sco teve impacto na

economia das famílias por ser a poupança um investimento conhecido, popular entre os

trabalhadores das camadas mais pobres, que, mesmo sem ter relacionamento com bancos (na

década de 1980 não era fácil ter uma conta em banco como é agora), muitas vezes escolhiam a

poupança como forma de juntar e proteger algum dinheiro, assim como faziam os escravizados no

século 19.

Ao �nal das apresentações faça a leitura dos pontos destacados pelos grupos e busque relacioná-los

cronologicamente, explicando que a caderneta de poupança teve sua trajetória muito relacionada à

capacidade de poupar das camadas populares e com a proteção dos rendimentos para investimentos

futuros. É possível que alguns estudantes identi�quem a poupança como um serviço utilizado na

família ou até por eles mesmos, por isso encerre essa etapa convidando-os a imaginar como seria o

impacto de uma medida como a do Plano Collor atualmente na próxima etapa.  

Sugestões de adequação

Caso você precise dividir a turma em mais grupos, faça em múltiplos de quatro para manter a

sequência da atividade.

Sistematização

Tempo sugerido

15 minutos.

Orientações

Para �nalizar essa aula, os estudantes irão calcular os prejuízos que um con�sco numa caderneta de

poupança poderia oferecer atualmente. Use o quadro para apresentar o problema.

O que propor?

Organize a turma, forneça os dados para o cálculo e apresente a questão:

Você iniciou uma caderneta de poupança em março de 2021, com um depósito no valor de R$ 100,00.

Em setembro de 2022 um novo Plano Collor foi lançado e todos os depósitos foram con�scados! Qual

foi o valor con�scado de sua conta poupança?

Oriente que a turma use seus cadernos para esse registro.

Para resolver a questão estudantes precisam ter os seguintes dados (você pode apresentar utilizando

o quadro ou fornecer a �cha impressa):

Remuneração dos depósitos de poupança

     De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de

duas parcelas:

          I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e

https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT9_02UNI01-1p6TLkOoZxCXlp8iawnbyMTktjyrllaFs.pdf


          II - a remuneração adicional, correspondente a:

               a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou

               70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de

rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.

     A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de

rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de

depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem �ns lucrativos. Para

os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data

de aniversário da conta.

     A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura.

Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês

seguinte.

     A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao �nal de cada período de rendimento,

ou seja:

          I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de

entidades sem �ns lucrativos; e

          II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais

depósitos.

Após a orientação, circule pela sala e auxilie a turma na resolução do problema. Caso julgue

necessário, você pode organizar os estudantes em duplas para debater a questão, mas mantenha a

orientação de que cada um realize os cálculos em seu caderno.

Solução para a questão:

Cálculo da remuneração total (Rt) se a taxa Selic fosse superior a 8,5%:

Rt = Rb + 0,5%.Rb

Rt = 100%.Rb + 0,5%.Rb

Rt = 1,005.Rb (a cada mês)

No outro mês, essa remuneração total passa a ser considerada a remuneração básica para os

cálculos. Daí, de março de 2021 até setembro de 2022, temos 18 meses e a remuneração total se

calcularia:

Rt = (1,005)^18.Rb"

Cálculo da remuneração total (Rt) com a taxa Selic igual ou inferior a 8,5% (conforme tem acontecido

desde maio de 2021 e apresentado pelo site:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca):

Rt1 = Rb + 0,3575.Rb (de março até novembro de 2021)

No outro mês, essa remuneração total passa a ser considerada a remuneração básica para os

cálculos. Daí, de março de 2021 até novembro de 2021, temos 8 meses e a remuneração total se

calcularia:



Rt1 = (1,003575)^8.Rb

Mas, Rt2 = Rt1 + 0,4412.Rt1 (de dezembro de 2021 até setembro de 2022)

Pois no outro mês essa remuneração total passa a ser considerada a remuneração básica para os

cálculos. Daí, de dezembro de 2021 até setembro de 2022, temos 10 meses e a remuneração total se

calcularia:

Rt2 = (1,004412)^10.Rt1 (em setembro de 2022)

Sugestões de adequação

O que aprendemos?

Tempo sugerido

10 minutos.

Orientações

Finalizados os cálculos sobre o prejuízo do con�sco, organize a turma em duplas e peça que discutam

a questão e depois elaborem individualmente um pequeno texto para responder a ela.

O que propor?

Em duplas, os estudantes debatem:

Podemos a�rmar que a caderneta de poupança, mesmo sendo uma forma de guardar pequenas

quantias de dinheiro, é uma estratégia importante para as camadas populares? Explique.

Após conversarem sobre a questão, oriente que cada um dos estudantes sistematize a sua resposta

por escrito.

Espera-se que identi�quem a caderneta de poupança como uma forma de os trabalhadores

reservarem algum recurso para emergências ou aposentadoria, e mencionem em seus argumentos

alguns dados e fatos que foram apresentados na problematização.

Sugestões de adequação

Você pode organizar para que os estudantes compartilhem suas re�exões oralmente.

Ensino remoto

Para a atividade da seção Contexto você pode enviar o link do vídeo e solicitar que os estudantes

respondam à questão para discussão por mensagem de texto ou áudio.

Na atividade da seção Problematização, organize os grupos e distribua os temas, enviando os

materiais por mensagem. Cada grupo deverá apresentar suas análises em momento síncrono e, caso

isso não seja possível, solicite que cada grupo grave um vídeo curto (de 3 a 5 minutos) e compartilhe

com os demais.

Para o cálculo da sistematização, envie o documento com o problema e as informações de referência

por mensagem.



Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Sherol dos Santos

Mentor: Aline Soares

Especialista da área: Fernando Barnabé



Botar o dinheiro em porquinhos para depois depositar no banco pode ser um
bom caminho para poupar, mas uma pesquisa recente mostrou que 55 milhões de
brasileiros não têm conta bancária. Muitos guardam o dinheiro em casa.

Guardar dinheiro no colchão, já ouviu falar? Hoje, para quem mora na cidade
parece absurdo.

O Globo Repórter foi a Conceição do Castelo, nas montanhas do Espírito Santo,
para contar a história de um morador que durante anos dormiu em cima do
dinheiro e, quando acordou, levou o maior susto.

Conceição do Castelo tem 11 mil habitantes. Boa parte deles vive na zona rural.
A paisagem é belíssima e as montanhas que cercam a região aumentam a
sensação de isolamento. A casa do Waldomiro Leite fica no meio de um vale,
quase no fim da estradinha.

Waldomiro Leite mora sozinho. A casa foi construída pelo pai dele há quase 100
anos e parece que nesse tempo nada mudou. Ele vive sem computador, telefone
celular, mas cercado de recordações. Ele casou e ficou viúvo por duas vezes, não
teve filhos e sempre trabalhou na roça.

Repórter Dirceu Martins: O senhor gostava de trabalhar na roça?
Waldomiro: Gostava. Meu pai ensinou a nós todos a trabalhar na roça, mas eu

sempre gostei mais de mexer com gado, de tirar leite, queijo. Sempre gostei mais.
Até hoje eu mexo com isso.

Ele mexe também com as plantações de café, que se estendem pelas encostas.
De vez em quando, Waldomiro vai à cidade tratar de negócios, como ele diz.

Dirceu Martins: O senhor não pode deixar o negócio para outra pessoa resolver?
Waldomiro: Não. Tem coisa que a gente tem que fazer a gente mesmo, aí a

gente não deixa para outro.
Dirceu Martins: O senhor é meio desconfiado?
Waldomiro: É, a gente desconfia. Sei lá, a gente gosta de fazer mesmo as coisas.
Em casa também é assim. É ele quem faz tudo: lava, passa, cozinha. Assim,

sempre gastou pouco e conseguiu economizar bastante. Achava até que já tinha
ficado rico. E bem que poderia estar. O problema é que seu Waldomiro guardava
todo o dinheiro em casa. E aí veio a mudança. Em 1994, o Brasil trocou de moeda,
quando foi criado o real.



A notícia demorou a chegar a seu Waldomiro.
Waldomiro: Até que eu fui atrás. Fui no banco. Ele falou: ‘Não, esse dinheiro não

vale mais nada’. Eu voltei para casa muito triste. Peguei aquele dinheiro e joguei
tudo na água.

Globo Repórter: De raiva?
Waldomiro: De raiva, do jeito que eu trabalhei tanto.
Globo Repórter: Jogou onde na água?
Waldomiro: Joguei dentro do rio perto da minha casa.
Globo Repórter: E era bastante dinheiro?
Waldomiro: Muito dinheiro. Foi aquela nuvem de dinheiro embora. Foi por água

abaixo.
Era tanto dinheiro que seu Waldomiro nem se lembrava de todos os

esconderijos. Tempos depois, ele encontrou uma pequena parte da fortuna, que
resolveu guardar como recordação. Ele mostra o dinheiro para a equipe do
programa. “É muito, mas não vale nada”, diz.

Globo Repórter: O senhor ainda guarda dinheiro em casa?
Waldomiro: Não, hoje não guardo mais dinheiro em casa. Dinheiro é perigoso

deixar em casa. Eu levo tudo para o banco. Aprendi bem. Não guardo mais dinheiro
em casa.

O mais incrível é que seu Waldomiro hoje consegue rir da situação. “Tem que rir
para não chorar”, diz. Melhor assim. Aos 77 anos, seu Waldomiro se sente rico de
saúde e por viver nesse lugar, de onde não sai por dinheiro nenhum.

Disponível em:
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/06/homem-perde-fortuna-guardad
a-no-colchao-na-mudanca-de-moeda.html Acesso em 07/11/2021.

http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/06/homem-perde-fortuna-guardada-no-colchao-na-mudanca-de-moeda.html
http://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2013/06/homem-perde-fortuna-guardada-no-colchao-na-mudanca-de-moeda.html


Um novo confisco!!

Você iniciou uma caderneta de poupança em março de 2021 com um
depósito no valor de R$ 100,00. Em setembro de 2022 um novo plano

Collor foi lançado e todos os depósitos foram confiscados!
Qual foi o valor confiscado de sua conta poupança?

Dados de referência:

Remuneração dos Depósitos de Poupança
De acordo com a legislação atual (*), a remuneração dos depósitos de poupança

é composta de duas parcelas:
I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e
II - a remuneração adicional, correspondente a:

a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a
8,5%; ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início
do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou
inferior a 8,5%.

A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de
cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de
pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o
período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de
aniversário da conta.

A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua
abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e
31 como o dia 1° do mês seguinte.

A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período
de rendimento, ou seja:

I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa
física e de entidades sem fins lucrativos; e



II - trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os
demais depósitos.

Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca Acesso em 07,
nov 2021.

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/remuneradepositospoupanca


Valor da remuneração básica (Rb) - valor depositado: Rb = 100
Coloque esse valor no campo verde abaixo e veja os resultados 
ao lado.

100

Valor da remuneração básica (Rb) - valor depositado: Rb = 100
Coloque esse valor no campo verde abaixo e veja os resultados 
ao lado.

100

Valor até novembro de 2021: Rt1 = (1,003575)^8.Rb

102.8960428



Cálculo da remuneração total (Rt) se a taxa Selic fosse superior a 
8,5%:
Rt = Rb + 0,5%.Rb
Rt = 100%.Rb + 0,5%.Rb
Rt = 1,005.Rb (a cada mês)
No outro mês, essa Remuneração Total passa a ser considerada 
a remuneração básica para os cálculos. Daí, de março de 2021 até 
setembro de 2022, temos 18 meses e a remuneração total se 
calcularia:
Rt = (1,005)^18.Rb

109.392894

Cálculo da remuneração total (Rt) com a taxa Selic igual ou inferior 
a 8,5% (conforme tem acontecido desde maio de 2021 e 
apresentado pelo site: https://www.bcb.gov.
br/estatisticas/remuneradepositospoupanca):
Rt1 = Rb + 0,3575.Rb (de março até novembro de 2021)
No outro mês, essa Remuneração Total passa a ser considerada 
a remuneração básica para os cálculos. Daí, de março de 2021 até 
novembro de 2021, temos 8 meses e a remuneração total se 
calcularia:
Rt1 = (1,003575)^8.Rb
Mas, 
Rt2 = Rt1 + 0,4412.Rt1 (de dezembro até setembro de 2022)
Pois no outro mês, essa Remuneração Total passa a ser considerada 
a remuneração básica para os cálculos. Daí, de dezembro de 2021 
até 
setembro de 2022, temos 10 meses e a remuneração total se 
calcularia:
Rt2 = (1,004412)^10.Rt1 (em setembro de 2022)

107.5270175



Grupo 4 - O Plano Collor

A perplexidade do brasileiro diante do confisco das contas bancárias e poupanças.

No dia 16 de março de 1990, milhões de brasileiros ficaram estarrecidos com o
que assistiam ao vivo pela TV. Era o dia seguinte à posse do presidente Fernando
Collor, e sua equipe econômica, capitaneada pela ministra da Economia, Zélia
Cardoso de Mello, anunciava medidas econômicas de grande impacto.

E dentro do pacote de 21 medidas provisórias e dezenas de portarias estava o
inédito confisco de contas bancárias e poupança de todos os brasileiros por 18
meses.

O pretexto para tamanho sequestro monetário era acabar com a inflação em
apenas um golpe. A inflação na época alcançava 80 por cento ao mês, o que
impedia qualquer planejamento financeiro.

Na reforma monetária da equipe econômica de Collor, a antiga moeda,
cruzados-novos, foi convertida em cruzeiros. E cada cidadão ou empresa podia
dispor de no máximo 50 mil cruzeiros, como anunciou a então ministra Zélia
Cardoso.

"Quem tinha ontem um depósito a vista, ou um de cinquenta mil cruzados,
pode ir ao banco segunda-feira e sacar se quiser 50 mil cruzeiros. A parte
excedente a esses 50 mil fica depositada junto ao Banco Central sob a titularidade
da pessoa física ou jurídica em forma de cruzados-novos"

Todo o dinheiro restante depositado em bancos no país ou investido em
aplicações financeiras ficou retido pelo governo, que prometeu restituí-lo em 12
parcelas.

Ao mesmo tempo em que confisca o dinheiro, o Plano Collor congela os preços
de bens e serviços e também os salários, ignorando a inflação daquele mês de
março.

O presidente anuncia também uma grande reforma administrativa. Extingue
órgãos públicos federais, anuncia a privatização futura de empresas estatais e dá
aposentadoria precoce a funcionários públicos. No enxugamento da máquina
pública, o número de ministérios cai de 23 para 12 unidades.

Com o Plano Collor, que na verdade se chamava Plano Brasil Novo, caem
também as restrições às importações, o que abre o mercado brasileiro aos
produtos importados.

Embora grande parte da sociedade brasileira tenha virado o nariz ao Plano
Collor, o Congresso aprovou as medidas econômicas anunciadas em virtude da
legitimidade eleitoral do presidente, diz o deputado Roberto Freire, do PPS de
Pernambuco.

"Não vamos esquecer que Collor confiscou poupança e conta-corrente desse
país. Com apoio do Congresso e até do Judiciário. Por conta da força que ele tinha,
da legitimidade da eleição presidencial que teve"

Ao deixar o povo e as empresas praticamente sem dinheiro, o Plano Collor joga
a economia brasileira em uma brutal recessão no ano de 1990.

A falta de dinheiro no mercado obriga o Governo a liberar parte do dinheiro
bloqueado para evitar a paralisia da economia.



A inflação é contida. Mas em pouco tempo o Governo perde forças no combate
aos preços e o Plano começa a fracassar.

No início de 1991, com a inflação superando os 20 por cento ao mês, a equipe
econômica anuncia o Plano Collor 2, aplicando novo congelamento de preços e
salários e proibindo as operações financeiras de overnight, aquelas que são
realizadas de um dia para outro.

As novas medidas não seguram a alta de preços por muito tempo. Com isso, no
mês de maio, a ministra Zélia Cardoso de Mello deixa o posto que ocupava,
derrotada pela inflação.

Assume o ministério da Economia, o até então embaixador do Brasil nos
Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira.

O novo ministro retoma o pagamento da dívida externa brasileira, que tinha sido
suspenso no governo Sarney.

E em agosto de 1991, o dinheiro confiscado pelo Plano Collor começa a ser
devolvido aos brasileiros como estava previsto.

No ano seguinte, Collor, por outros motivos, foi processado por crime de
responsabilidade pelo Congresso. Julgado, foi impedido de exercer a Presidência
da República. O ex-presidente saiu do Governo com uma inflação de mais de mil
por cento naquele ano.

O governo de Itamar Franco que o sucede, também sofre com a inflação
galopante. Mas é Itamar, em conjunto com a equipe econômica, liderada pelo
ministro Fernando Henrique Cardoso, que faz a transição para uma nova moeda, o
real, que seria mais eficiente no combate à inflação.

Disponível em:
https://www.camara.leg.br/radio/programas/273499-a-perplexidade-do-brasileiro-d
iante-do-confisco-das-contas-bancarias-e-poupancas-05-44/ Acesso em 07, nov
2021.

https://www.camara.leg.br/radio/programas/273499-a-perplexidade-do-brasileiro-diante-do-confisco-das-contas-bancarias-e-poupancas-05-44/
https://www.camara.leg.br/radio/programas/273499-a-perplexidade-do-brasileiro-diante-do-confisco-das-contas-bancarias-e-poupancas-05-44/


Grupo 2 - A poupança dos escravizados

Em 1883, Rita entrou com uma ação na Justiça da Imperial Cidade de São Paulo
contra o Tenente Julio Nunes Ramalho. Poderia ser mais um processo qualquer,
não fosse um fato notável: Rita não era considerada cidadã pela lei brasileira. Era
escrava. Já o Tenente Ramalho era seu proprietário. O objeto do caso era o
interesse de Rita de comprar sua liberdade.

De Rita, a Justiça sabia pouco. Não tinha sobrenome, nem idade certa - "38
anos aproximadamente". As informações eram apenas que tinha aptidão para o
trabalho e era cozinheira, escravizada por Ramalho.

Por não ser livre, Rita não tinha direito a procurar a Justiça diretamente e
precisou de um intermediário para representá-la. Tendo obtido uma doação de 200
mil réis "em moeda corrente deste Império", queria comprar sua alforria. Pedia,
então, que seu proprietário fosse intimado para declarar se aceitava ou não a
quantia. Seu representante conclui o pedido dizendo que o fazia "a rogo da
suplicante, que não sabe escrever".

O Brasil estava mudando. Depois de mais de três séculos, a escravidão se
aproximava do fim. Em 1850, havia sido proibido o tráfico negreiro. Em 1871, foi
aprovada a Lei do Ventre Livre, que estabeleceu a liberdade para filhos de
mulheres escravizadas nascidos dali em diante - como o menino Benedito, a quem
Rita deu à luz três anos após a lei.

Além disso, a Lei do Ventre Livre deu às pessoas escravizadas o direito de juntar
dinheiro - fosse fruto de doações, do próprio trabalho ou de economias - e, com
ele, comprar sua própria alforria, independentemente da autorização do seu
proprietário.

Essa alteração legal multiplicou nos tribunais as chamadas ações de liberdade.
A de Rita é uma delas. Está armazenada no Acervo Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, junto com dezenas de outros processos centenários, em papel
envelhecido e texto manuscrito, movidos por pessoas escravizadas contra seus
senhores. Além de São Paulo, há casos semelhantes em diversos pontos do país.



[...]
Porém, as ações de liberdade não eram um caminho fácil. "Apenas a minoria das

pessoas escravizadas conseguia entrar na justiça. A maioria dos escravos nascia e
morria escravo", pondera Grinberg.

[...]
As pessoas escravizadas nas zonas urbanas também tinham mais possibilidade

de juntar dinheiro para comprar sua liberdade. Alguns deles, além do trabalho
forçado, realizavam pequenos serviços remunerados. As mulheres, por exemplo,
vendiam quitutes, hortaliças, eram babás, amas-de-leite, lavadeiras. Os homens
eram sapateiros, barbeiros, carregadores.

Nas cidades, também eram mais comuns os chamados "escravos de ganho" -
quando as pessoas escravizadas prestavam serviços para terceiros, sendo
obrigadas a entregar o dinheiro para seus proprietários, ficando apenas com uma
pequena parte.

Ainda assim, não era nada fácil que esses trabalhos rendessem o suficiente
para comprar a alforria. Em geral, no final do século 19, o preço da liberdade
variava de 200 mil réis a 2 contos de réis (equivalente a 2 milhões de réis). "A
maior parte das pessoas não deve ter conseguido juntar o suficiente. Depois que o
tráfico foi proibido, o preço do escravo subiu ainda mais", explica Grinberg.

E onde os escravos guardavam dinheiro? Uma das possibilidades era colocar na
poupança.

Documentação histórica da Caixa Econômica, ainda pouco estudada, mostra
diversas cadernetas pertencentes a escravos. Fundada em 1860, a Caixa não
permitia que pessoas não livres fossem depositantes. Mas, após a Lei do Ventre
Livre, em 1871, isso mudou.

A caderneta de poupança número 43 da Caixa Econômica de São Paulo, datada
de 1875, pertencia a Judas, escravo de Manuel de Andrade. O formulário do banco
trazia a palavra "senhor" antes do nome do depositário. Mas, no caso de Judas, a



palavra foi riscada. Afinal, sua condição de pessoa escravizada impedia que fosse
tratado por "senhor". Por isso também, Judas não tinha sobrenome reconhecido.

Judas tinha 54 anos, era hortelão, morava em São Paulo, era casado e não sabia
ler e escrever. Naquele ano, tinha juntado na poupança 24 mil réis. Muito distante
dos preços praticados pela liberdade naquela época.

"Pelos valores depositados nas poupanças, a gente vê era que era muito difícil
comprar alforria com base nesse dinheiro. Mas existe, sim, uma relação entre
poupanças e compra de alforria, embora seja pouco", fala Grinberg.

"De toda forma, era algo significativo, porque mostra outras formas de
resistência à escravidão. Os escravos conseguiam brechas para entrar no sistema
financeiro e juntar dinheiro, apesar de tudo que era imposto a eles", considera o
historiador Thiago Alvarenga, professor da Universidade Federal Fluminente, um
dos responsáveis por resgatar o arquivo de cadernetas de poupança do século 19
da Caixa Econômica.

Na sua pesquisa, Alvarenga encontrou um caso intrigante: um homem
escravizado que tinha uma poupança de 4 contos de réis, valor que seria mais que
suficiente para comprar sua liberdade. "Pode ser que estivesse juntando dinheiro
para libertar várias pessoas da sua família", considera o historiador.

Já outras cadernetas de poupança da Caixa mostram a saída de dinheiro para
comprar a alforria. Um dos casos é o de Margarida Luíza, escrava de Joaquim José
Madeira, cuja conta foi encerrada três anos depois de criada, retirando os 353 mil
réis acumulados para obter sua liberdade.

Embora a historiografia já tenha desvendado muito sobre as diferentes formas
de resistência das pessoas feitas escravas no Brasil, ainda há perguntas sem
respostas e espaço para novas pesquisas.

"O que não falta é documento da escravidão. Eles estão espalhados pelo Brasil
em cartórios, igrejas, tribunais, bancos, e precisam ser salvos, literalmente. E isso
se faz com política pública. São arquivos importantíssimos! Sem eles, a gente
perde a chance de conhecer melhor nossa história", afirma Keila Grinberg.

ROSSI, Amanda. Como escravos entravam na Justiça e faziam poupança para
lutar pela liberdade. BBC News Brasil, 2018. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/geral-43078878 Acesso em 07, nov 2021.

https://www.bbc.com/portuguese/geral-43078878


Grupo 3 - O Brasil da hiperinflação

Caótica! Entre a década de 80 e 90 os preços de produtos e serviços brasileiros
subiram absurdamente. Para viver nessa época, além de gastarem todo seu salário
rapidamente, as pessoas criaram hábitos que perduram até os dias de hoje, como
o de fazer compras do mês. Foi nessa época que se consagrou o dragão como
símbolo da inflação, por ser um monstro enorme, que solta fogo e representa
perigo iminente.

1) FURA-FILA
Ao primeiro anúncio de alta de preços, todos temiam que tudo pudesse subir e,

então, saíam correndo para as compras. Isso, é claro, causava filas gigantescas em
diversos estabelecimentos, de mercados a postos de combustíveis.

2) AI, QUE LOUCURA!
Jornais da época registravam “Deu a louca nos preços”. De acordo com o livro

Saga Brasileira, de Miriam Leitão, um fogão de brinquedo poderia custar mais do
que um fogão de verdade. Você poderia comprar um blazer de linho ou uma
geladeira pelo mesmo valor. Ou escolher entre um carro zero ou 42 conjuntos de
calcinha e sutiã!

3) A CONTA GOTAS
O corre-corre para comprar tudo que era possível trazia alguns efeitos

imediatos: o primeiro era o desaparecimento rápido de alguns produtos das
prateleiras. A venda racionada também era frequente entre os comerciantes: para
dar conta de atender a todos, cada um só podia levar uma garrafa de leite, por
exemplo. Preços eram congelados por determinação do governo e os
supermercados escondiam alguns itens para forçar o descongelamento.

4) PASSA A RÉGUA
Havia muita insegurança: não se sabia se o dinheiro seria desvalorizado com o

passar dos dias. Por isso, muitas pessoas, principalmente as mais pobres, assim
que recebiam o salário do mês, corriam para os supermercados para comprar tudo
que pudessem. Enchiam os carrinhos e esvaziavam os bolsos em um único dia.

5) TEM, MAS ACABOU



Supermercados remarcavam diariamente os preços dos produtos. Era comum,
ao pegar algo na prateleira, notar que havia etiquetas e etiquetas de remarcação
de preços, umas sobre as outras – apontando para a oscilação do dia. Por muito
tempo essa tarefa era feita “na mão”, visto que o código de barras como
conhecemos hoje só foi adotado no Brasil em 1983.

6) PÕE NA DISPENSA
Fazer a compra do mês é um hábito criado pela inflação exacerbada. Como as

pessoas temiam não poder comprar tudo o que precisavam se deixassem para o
dia ou a semana seguinte, faziam estoques de alimentos em casa. Havia quem
comprasse, por exemplo, 20 latas de óleo de uma vez (suficiente para abastecer
uma família de quatro pessoas por dez meses!)Entre novembro de 1989 e janeiro
de 1990, se alguém tivesse estocado alimentos teria um patrimônio 43% maior do
que se tivesse investido em ouro!

7) PRO MOÇÃO E PRA MOCINHA
Se hoje as pessoas são seduzidas por promoções e compram coisas das quais

não precisam, imagine nos tempos de caos econômico! De vassouras a freezers, o
que fosse anunciado como oferta era comprado, pois não se podia perder esse
tipo de oportunidade. Segundo o livro de Miriam Leitão, um garoto perguntou para
a mãe se todos estavam virando bruxos ao ver pessoas saindo com vassouras do
mercado.

8) UNS PERDEM, OUTROS GANHAM
Em toda crise, alguém sempre lucra. Assim foi com a hiperinflação. Fazer

contas era tão necessário que as vendas de calculadoras da empresa brasileira
Dismac dobraram em apenas um ano! Os bancos também se aproveitavam da
hiperinflação, pois possuíam incentivos econômicos para abrir agências em
municípios com poucos habitantes. Entre 1985 e 1994, 1.078 novas agências
bancárias foram abertas!

Como surge a inflação?
A inflação nada mais é que o aumento contínuo de preços de bens, produtos e

serviços em uma determinada região durante um período. Nela, ao mesmo tempo
que os produtos se tornam mais caros, o poder de compra da moeda nacional
diminui. Ela pode surgir quando o governo imprime mais dinheiro do que possui
em bens (muito dinheiro disponível para poucos produtos), causando um
desequilíbrio econômico, ou porque, por insegurança, comerciantes ajustam os
preços ao verem outros aumentarem. A falta de harmonia entre a oferta e a
demanda, ou seja, muito dinheiro disponível e poucos produtos ou serviços à
venda, também pode causar inflação.

MARINS, Renata. Como era a vida no Brasil da hiperinflação? Superinteressante,
2018. Disponível em:
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-a-vida-no-brasil-da-hiperinfl
acao/ Acesso em 07, nov 2021.
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Grupo 1 - As origens da poupança no Brasil

Falar da origem das contas de poupança no Brasil é falar da primeira caixa
econômica garantida pelo governo, criada no País. A origem destas duas
instituições é entrelaçada. Pode-se afirmar que a caixa econômica foi criada para,
principalmente, recolher os depósitos de poupança popular no Brasil. Esta
associação de que estamos tratando pode ser percebida por meio da leitura de
alguns trechos do decreto do Imperador Dom Pedro II criando a Caixa Econômica
da Corte.

No Decreto n.º 2.723 de 12 de janeiro de 1861, o qual tinha por objetivo autorizar
a “creação de uma CAIXA ECONOMICA e um MONTE DE SOCORRO nésta Côrte, e
aprova os respectivos regulamentos”, foi definida de maneira clara quais eram os
objetivos da instituição que se erguia sob os auspícios do poder público. Sobre
isso, o Artigo 1º do referido decreto afirmava o seguinte:

“A Caixa Econômica estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, em
virtude do art. 2º, §§ 1º e 14. a 16. da lei n.º 1.083 de 22 de Agôsto de
1.860, tem por fim receber a juro de 6%, as pequenas economias das
classes menos abastadas, e de assegurar, sob garantia do Governo
Imperial a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte,
quando este o reclamar na fórma do art. 7º deste Regulamento. “

O texto não deixa dúvidas sobre o que pretendia a elite política do País para o
funcionamento da primeira caixa econômica oficial, a saber: criar dois tipos de
serviços financeiros. O primeiro deles, o penhor, visava dar a possibilidade as
classes populares de obterem um auxílio imediato em horas de dificuldades
econômicas mais prementes, por meio do chamado Monte de Socorro, o qual
emprestava dinheiro, tomando por base o valor de objetos que fossem entregues
para penhor. O penhor tinha um tempo máximo determinado para que a pessoa
pudesse pagar o empréstimo e assim recuperar o objeto penhorado. Se o tempo
expirasse sem o devido pagamento, o objeto era leiloado. O segundo serviço
financeiro era recolher depósitos sob poupança. [...] De início, é interessante notar
como o discurso dos criadores da caixa voltava-se para as camadas populares.
Tinha-se em mente atingir os mais pobres.

[...]
É recorrente no discurso de vários homens que escreveram sobre as funções da

Caixa realçar as necessidades de uma instituição que cuidasse do pé-de-meia da
população. Aliás, esta é uma expressão comum, até meados do século XX, para
designar o montante da poupança popular e aquela que seria, na opinião de
muitos, a verdadeira função da poupança, qual seja a de formar uma reserva
monetária para as camadas mais pobres da população, visando socorrer a eles e
sua família nos momentos mais difíceis, ou até mesmo como uma espécie de
aposentadoria para o futuro, principalmente na velhice.

LUZIO, Nildo Wilson. História da Caixa Econômica Federal. Porto Velho, 2001
(texto datilografado), p. 1-5. Disponível em:



https://www.caixa.gov.br/Downloads/poupanca-historia/HISTPOUP.pdf Acesso em
07/11/2021.
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