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Comprar imóvel como
pessoa física ou jurídica?

S
ou leitor do Valor e
gostaria de saber
qual a resposta mais
apropriada para
uma questão. Sou

prestador de serviços e estou
constituído na forma de uma
pessoa jurídica. Logo, minhas
receitas transitam pela pessoa
jurídica e, diante da
possibilidade de adquirir um
imóvel residencial, estou em
dúvida se é mais conveniente
fazer a aquisição como pessoa
física ou no nome de minha
pessoa jurídica, tendo em vista
o fato de que meus filhos
também são sócios na minha
empresa. Minhas dúvidas: a)
como será feita a partilha em
caso de falecimento do sócio
majoritário e estando o bem
imóvel, prestes a ser adquirido,
inscrito no patrimônio da
pessoa jurídica? b) qual a
melhor alternativa para evitar
custos de inventário, despesas
de advogado, impostos etc?
Adquirir o imóvel na pessoa
física ou na pessoa jurídica?
Mariana Oiticica, CFP:

Tanto uma pessoa física
como uma pessoa jurídica
podem adquirir imóveis
residenciais e há prós e contras
em ambas as situações.

Se a compra de um imóvel
residencial for feita por uma
empresa, deve haver contrato
de locação ou comodato
que autorize o uso do imóvel
pela pessoa física, mesmo
que ela seja sócia da
empresa. A pessoa física, no
caso de locação, deveria pagar
aluguel pelo valor de
mercado à pessoa jurídica,
proprietária do imóvel.

Se o uso imóvel é para fins
de residência, como foi descrito
na pergunta, sua compra
deve preferencialmente ser
feita em nome da pessoa
física, que o usa e paga seus
custos de manutenção.

Num caso ou no outro, as
cotas da empresa ou o próprio
imóvel seguirão o processo de
inventário. O Imposto de

Transmissão Causa Mortis
(ITCMD) incidirá em ambas
as situações pelo valor de
mercado do bem. Em sendo
imóvel, Estados como São
Paulo e Rio de Janeiro
determinam que sua base
de cálculo não poderá ser
inferior ao valor venal fixado
para lançamento do IPTU.

No caso de transferência de
cotas de empresas, considera-se
valor de mercado o valor
patrimonial da empresa
na data da sucessão. Os dados
contábeis da empresa
serão utilizados como base
para cálculo do imposto.

A partilha será feita entre
seus herdeiros necessários
(filhos e cônjuge ou
companheira, a depender do
caso). Se o imóvel estiver
no nome da pessoa física,
todos os herdeiros tornar-se-ão
condôminos do imóvel.
Se o imóvel estiver na
propriedade da pessoa jurídica,
todos os herdeiros tornar-se-ão
sócios da empresa.

A diferença prática é que no
primeiro caso a venda do
imóvel para terceiros só
ocorrerá se houver
unanimidade entre os
herdeiros. Se os herdeiros
forem casados sob o regime de
comunhão parcial de bens, será
necessária, ainda, a assinatura
dos cônjuges dos herdeiros
para a venda ser realizada.

Se o imóvel for de
propriedade da sociedade,
por sua vez, a venda poderá
ocorrer apenas com a
anuência da maioria dos
herdeiros, sem que os
cônjuges precisem autorizá-la.

Ambas as soluções têm
vantagens e desvantagens
relevantes e a opção por uma
delas dependerá do que mais
preocupa o leitor: a
manutenção ou a sucessão
menos onerosa e burocrática.

Mariana Oiticica é Planejadora
Financeira Pessoal e possui a
Certificação CFP (Certified Financial
Planner) concedida pelo Instituto
Brasileiro de Certificação de
Profissionais Financeiros (IBCPF)
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Bolsa pode ter semana
de otimismo contido
Sérgio Tauhata
De São Paulo

Após semanas sem rumo defi-
nido, ancorado no suporte dos
53 mil pontos, o Índice Bovespa
pode, enfim, sair de cima dessa
“m u r a l h a”. Pelo menos no curto
prazo. Os gráficos sinalizam um
enfraquecimento da força ven-
dedora dentro do mercado acio-
nário. “Há expectativa de que
possa haver uma reação positiva
nesses próximos dias”, afirma o
analista técnico da Souza Barros
Corretora, Eduardo Matsura.

Na percepção do especialista,
a semana passada registrou um
fato importante na véspera do fe-
riado. Segundo Matsura, os resul-
tados do pregão da quarta-feira
podem indicar o início de um
otimismo contido. No dia, o Ibo-
vespa subiu 3,19% “com alta ge-
neralizada e acompanhada por
volume expressivo”. E na sex-
ta-feira, logo após o recesso, o ín-
dice segurou o movimento com
uma apreciação de 0,51%.

O analista da Souza Barros ex-
plica que, em caso de subida, o
Ibovespa teria como primeira re-
sistência os 56.600 pontos. Se-
gundo ele, esse patamar foi a má-
xima da primeira semana em que
a bolsa parou de cair com mais

força no último mês, entre 21 e
25 de maio. “Acho que um fecha-
mento acima desse nível seria
uma forte sinalização de uma
possível inversão da baixa”, diz.

Para o especialista em análise
técnica e derivativos da XP Inves-
timentos, Luiz Augusto Ceravolo,
haveria uma janela de compras
apenas se o índice ultrapasse os
56.600 pontos. “Ficamos um
pouco mais otimistas, mas partir
para compras só após um rompi-
mento desse nível”, ressalta.

Ao avaliar os papéis mais líqui-
dos da bolsa paulista, Matsura, da
Souza Barros, junta-se ao coro da-
queles que veem oportunidade de
compra da ação preferencial (PN,
sem voto) da Va l e . Como preços
de referência, o grafista cita R$
35,65, como suporte, e R$ 37,25,
que seria a resistência de alta. “Do
ponto de vista dos ‘candlesticks’,
prevalecem os ‘candles’ positivos,
ou seja, tudo indica que o papel
deve fechar a semana mais perto
da resistência do que do suporte.”

O especialista da XP reforça a vi-
são de Matsura. “Acima dos R$
37,50, a Vale começa a ficar inte-
ressante para ‘swing trade’ [com -
pra e venda com horizonte de al-
guns dias].” Após esse nível, os ob-
jetivos seriam R$ 38,30 e R$ 38,80,
segundo os cálculos de Ceravolo.

E N SI N O

Aulas de finanças geram
resultados fora da escola
Avaliação sobre projeto-piloto de educação financeira no Brasil mostra mudança de
comportamento de jovens da rede pública de ensino. Por Karla Spotorno , de São Paulo.

Os resultados de uma pesqui-
sa sobre educação financeira no
Brasil liderada pelo Banco Mun-
dial mostram que aulas sobre
poupança e orçamento domésti-
co nas escolas funcionam. A pes-
quisa avaliou um projeto-piloto
do governo brasileiro que levou
a alunos da rede pública de ensi-
no em seis estados conceitos de
finanças pessoais. Entre agosto
de 2010 e dezembro de 2011, os
jovens receberam materiais di-
dáticos e tiveram aulas sobre o
assunto — e seus pais participa-
ram de algumas atividades.

O esforço contribuiu para me-
lhorar várias questões, principal-
mente a chamada “proficiência
f i n a n c e i r a” dos jovens. A nota
média dos alunos nos testes sobre
o tema aumentou de 50 para 62
(em uma escala de 0 a 100). A mu-
dança também aconteceu em ter-
mos de comportamento. Eles au-
mentaram a intenção de poupar,
incrementaram a autonomia
quanto às suas decisões de consu-
mo, passaram a participar mais
da vida financeira doméstica e
demonstraram maior disposição
para negociar o preço e o meio de
pagamento ao realizar compras.

Os resultados são importantes
em razão do potencial e da abran-
gência do projeto. Ele faz parte da
Estratégia Nacional de Educação
Financeira (Enef) do governo fede-
ral. Foi desenvolvido pelo setor pú-
blico, representado pelo Banco
Central e outros órgãos, em con-
junto com o setor privado, repre-
sentado pela BM&FBovespa e pela

Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima), entre outras
organizações. O projeto contem-
plou 26 mil jovens de 15 a 17 anos
de 891 escolas em São Paulo, Rio de
Janeiro, Ceará, Tocantins, Minas
Gerais e o Distrito Federal. A partir
dessa experiência, o projeto edu-
cacional poderá ser levado para to-
da a rede pública, estimada em 57
milhões de estudantes.

O projeto também tem rele-
vância diante da falta de prepa-
ração de boa parte da população
brasileira para lidar com ques-
tões financeiras. Uma pesquisa
de 2008 do Instituto Data Popu-
lar mostrou que 82% dos consu-
midores no Brasil não sabiam
dizer a taxa de juros dos emprés-
timos que contratavam nos ban-
cos e financeiras.

Os resultados também são re-
levantes quando comparados às
conquistas de programas educa-

cionais em outros países. “Me -
lhorar a proficiência dos alunos
não é fácil”, afirma Arianna Lego-
vini, diretora do Programa Glo-
bal de Avaliação de Impacto do
Banco Mundial (Bird). “Em um
projeto da Colômbia na área de
educação, o incremento foi de
um ponto percentual”, diz.

Para avaliar o projeto-piloto, foi
utilizado o método de atribuição
aleatória, a técnica científica nor-
malmente adotada em pesquisas
médicas. Pela metodologia, os ava-
liadores aplicaram os testes em
439 escolas que haviam recebido o
treinamento, o chamado grupo de
tratamento, e em 452 colégios que
não haviam, denominado grupo
de controle. Dessa forma, conse-
guiram analisar o impacto do pro-
jeto na evolução dos alunos sensi-
bilizados e compará-lo à mudança
de comportamento espontânea
dos outros jovens. “Usando esse
método, é possível verificar quan-

to o jovem efetivamente aprendeu
com o projeto e quanto ele apren-
deu em decorrência de seu amadu-
recimento e contato com outras
fontes”, diz Arianna.

O resultado é bastante positi-
vo. Em todas as questões, os estu-
dantes que foram expostos ao
conteúdo viveram uma mudança
maior que os estudantes do ou-
tro grupo. Na questão sobre a
participação e o interesse dos fi-
lhos nas finanças da família e na
elaboração do orçamento do-
méstico, o percentual pulou de
44% para 56% no grupo de trata-
mento e de 44% para 52% no gru-
po de controle. Ou seja, houve
um incremento de quatro pon-
tos percentuais decorrente do
projeto. Em termos de planeja-
mento financeiro, o total de jo-
vens que fazem lista de gastos e
despesas cresceu seis pontos per-
centuais (de 11% para 17%) no
primeiro grupo e quatro pontos
(de 10% para 14%) no segundo
grupo. Nesse caso, um incremen-
to de três pontos percentuais.

À primeira vista pode parecer
pequeno, mas o aumento de um
ponto percentual em questões co-
mo vontade de poupar deve ser
entendido como um resultado
muito relevante para a economia
do país, segundo Arianna. Ela diz
que, no caso do Brasil, o incre-
mento de um ponto percentual
na poupança pode significar o
crescimento de R$ 7,5 bilhões no
Produto Interno Bruto (PIB). “Esse
é um ganho muito, muito bom”,
diz a diretora no Banco Mundial.

Fonte: Enef e Banco Mundial * Notas atribuídas de acordo com sistema de avaliação desenvolvido com escala entre 0 e 100 
pontos; **Medida do conhecimento financeiro dos participantes do projeto 
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Curso sobre como
investir leva jovem
à sala de aula
Luciana Seabra
De São Paulo

O estudante Danilo Cardinal,
de 25 anos, cresceu vendo o pai
criar bois, que vendia para corte.
Hoje, ele ajuda a administrar o sí-
tio da família, com 20 cabeças de
gado, mas pensa em ousar mais.
“Quero seguir na minha vida um
plano seguro e um arriscado”,
diz. Foi em busca da opção de in-
vestimento de risco e, claro, da
promessa de rendimentos mais
polpudos que ele se inscreveu no
curso de introdução ao mercado
de ações do Colégio Singular, em
Santo André (SP), onde faz um
preparatório para o vestibular.

“Ainda não invisto em ações
porque tenho um pouco de me-
do, não me sinto preparado”,
afirma Cardinal. Como o tema
não faz parte do currículo básico
do curso preparatório, o jovem
pagou R$ 30 pela atividade extra
e tomou logo um lugar na pri-
meira fileira da sala de informá-
tica da escola.

Ficou para o professor de ma-
temática Enzo Takara a missão de
“cortar o barato” de Cardinal e de
outros 34 jovens ansiosos por co-
nhecer a fórmula mágica da mul-
tiplicação do dinheiro: “Vo c ê s
ouviram dizer que a bolsa está
em queda, né?”. As respostas ra-
ras eram um sinal de que poucos
ali estavam cientes da expressiva
queda do principal índice da bol-
sa brasileira no ano.

Antes que a atenção se disper-
sasse, Takara lançou a pergunta
certeira. “Vocês estão sabendo
que o Fa c e b o o k está lançando
ações na bolsa?” Dessa vez, a res-
posta positiva veio em coro. Está
certo que não é possível com-
prar ações da badalada rede so-
cial na bolsa brasileira, mas a is-
ca foi perfeita para atrair nova-
mente os olhares dos alunos.

O professor ensina que, para
investir no mercado de ações, é
preciso pensar no longo prazo.

“Mas as ações não têm valida-
de?”, questiona uma aluna.
“Não, quanto mais tempo você
puder ficar com elas, menor o
risco de perder”, diz Takara. “E
são as empresas que definem os
preços de suas ações?”, pergunta
outro. O professor responde que
quem determina é o mercado. “É
como um carro. Você pode até
querer vender por R$ 20 mil,
mas se ninguém quiser comprar
por esse preço não adianta”, diz.

Diante da crise internacional,
o professor explica porque mui-
tos analistas indicam ações de
empresas voltadas para o merca-
do interno, como fabricantes de
bebidas ou geradoras de energia
elétrica. “O fato de a situação na
Europa e nos Estados Unidos es-
tar meio nebulosa vai fazer seus
pais pararem de beber cerveja?
Ou de assistir TV?”, instiga.

“Qual é o lance para comprar
uma ação?”, pergunta Takara em
uma tentativa de se aproximar
da linguagem dos jovens. Pas-
sando da teoria à prática, ele cria
uma atmosfera de suspense:
“Prestem atenção porque agora
é muita emoção...” Abre então o
home broker de seu banco e dá a
ordem de compra para um lote
de 100 ações da Pe t r o b r a s . Mos-
tra que há uma taxa de correta-
gem, de R$ 10. E também que vai
pagar emolumentos, um valor
cobrado pela bolsa para a opera-
ção, no valor de R$ 0,65.

Faz três anos que Takara decidiu
aproveitar o espaço da escola em
que trabalha para suprir a deman-
da por aulas de finanças na região
em que vive. “Aqui no ABC [parte
da região metropolitana de São
Paulo] não há esses cursos”, diz, em
referência às cidades de Santo An-
dré, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul. A demanda sur-
preendeu. “Tem fila de espera para
o curso”, conta. Em 30 de abril ape-
nas 4% dos investidores da Bovespa
tinham até 25 anos.

O que mais impressiona Taka-

ra é a falta de conhecimento de
finanças dos pais dos alunos,
que participam mais dos cursos
oferecidos aos sábados. “Muitos
aplicam em título de capitaliza-
ção, que nem investimento é. Os
que têm previdência não sabem
falar qual é a modalidade nem
quanto pagam de taxa de carre-
g a m e n t o”, afirma.

Os pais, em geral, estão em
busca de retorno rápido, diz Ta-
kara. “Eu digo a eles que, se fosse
fácil ganhar no ‘day trade’, eu não
estaria aqui”, brinca, em referên-
cia às operações em que o investi-
dor compra e vende um papel no
mesmo dia. O próprio Takara de-
cidiu estudar sobre investimen-
tos com base na experiência em
casa. “Meu pai fez tanta bobagem
com dinheiro na vida que eu não
queria fazer igual”. Além de con-
vidar os pais a participarem dos
cursos, o professor acredita no
potencial multiplicador do que é
ensinado aos jovens.

O estudante Guilherme Peter-
nelli, de 16 anos, diz conversar
com os pais sobre dinheiro.
Atento à aula, queria saber a me-
lhor forma de aplicar em ações
os R$ 2 mil que possui deposita-
dos na caderneta de poupança.
De onde vêm os recursos? “Meus
pais me dão dinheiro para o lan-
che e eu economizo o que so-
b r a”, conta o jovem.

Uma das mais interessadas na
aula, Giovanna Ferraresso recla-
ma que os pais não conversam
com ela sobre as finanças. “Sinto
falta. E vejo que eles têm muitos
conflitos porque um tem priori-
dades diferentes do outro”. Ela
ainda não tem uma poupança,
mas com apenas 17 anos já tra-
çou todo o plano de voo. Vai cur-
sar Engenharia de Produção e
fazer pós-graduação em Econo-
mia. “Estou estudando sobre o
mercado de capitais para saber
como aplicar o dinheiro que eu
vou ganhar no futuro.”
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Danilo Cardinal: “Quero seguir na vida um plano seguro e um arriscado”A 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2012, Eu & Investimentos, p. D2.




