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RESUMO: Os investidores possuem um objetivo claro, guardar recursos para gastar 
futuramente, e dependendo do seu momento de vida e perfil, estão dispostos ou não, 
a assumir mais risco em prol de obter maiores rentabilidades em menor espaço de 
tempo. A ANBIMA (2018) relata que 42% dos brasileiros que têm algum tipo de 
investimento, focam suas economias em investimentos de poupança e previdência 
privada. Porém, desde 2012 quando foram criadas as travas de rentabilidade da 
poupança, ela tende a ter rendimento negativo, evidenciando que esta modalidade não 
é interessante apesar de suas facilidades de movimentação. Com isso o investidor 
passa a precisar de uma corretora, mas que comumente oferecem apenas alguns títulos 
negociados. Surge então, um nicho de exploração dos aplicativos online, que visam 
consolidar os investimentos disponíveis no mercado. Esta pesquisa teve como objetivo 
gerar uma metodologia que consolidou informações dos rendimentos brutos e 
líquidos, com possibilidades de filtros, que puderam auxiliar a tomada de decisão do 
investidor em renda fixa. O principal resultado consistiu na produção um sistema que 
traduz e centraliza dados extraídos de diversas corretoras, revelando possibilidades 
de ganho real líquido e juros normalizados ao ano, proporcionando análises 
detalhadas aos usuários desta modalidade de investimento, que oferece ganhos 
maiores que a poupança. Quando escolhidos corretamente, um sistema desse, 
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funcional e em sua plena capacidade, pode elevar a competitividade entre as empresas 
emissoras de títulos e revolucionar o mercado de acesso a crédito no varejo. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de Software. Economia. Raspagem de dados. 
 

ABSTRACT: Investors have a clear goal of saving money to spend in the future, and 
depending on their life time and profile, they are willing or unwilling to take more risk 
for higher returns in a shorter period of time. ANBIMA (2018) reports that 42% of 
Brazilians who have some type of investment focus their savings on savings and 
private pension investments. However, since 2012 when the savings profitability locks 
were created, it tends to have a negative yield, showing that this modality is not 
interesting despite its ease of movement. With this the investor starts to need a broker, 
but they usually only offer some traded securities. Then comes an exploration niche of 
online applications, which aim to consolidate the investments available in the market. 
This research aimed to generate a methodology that consolidated information on gross 
and net income, with the possibility of filters, which could help the decision making 
of the fixed income investor. The main result was the production of a system that 
translates and centralizes data extracted from various brokerages, revealing 
possibilities of net real gain and normalized interest per year, providing detailed 
analysis to users of this type of investment, which offers greater gains than savings. 
When properly chosen, such a fully functioning system can enhance competitiveness 
among bond issuers and revolutionize the retail credit market. 
 

Keywords: Software development. Economy. Scraping of data. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Normalmente investidores têm um objetivo comum bem claro: guardar 

recursos para gastar futuramente. Nesse meio tempo, dependendo do seu momento 

de vida e perfil, estão dispostos a assumir mais riscos para obter maiores retornos em 

curtos prazos. O resultado dessa equação os leva para o mercado de ações, de opções 

ou até mesmo, a abrir um pequeno negócio, onde as margens de lucratividade são mais 

altas, assim como a probabilidade de perdas também (ANBIMA, 2019). 

Já para aqueles investidores mais calmos, e que querem crescer pouco, mas 

sempre, tendem a buscar o mercado de renda fixa, onde atrelam seus investimentos à 

inflação, e se protegem dela. Com exceção dos investimentos de renda fixa pré-fixada, 

que trazem riscos médios quando têm seus períodos de vencimento estendidos.  

Segundo ANBIMA (2018), 42% dos brasileiros que têm algum tipo de 

investimento focam suas economias na poupança e previdência privada, 
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respectivamente, levando 89% e 6% dos investidores, principalmente por estarem 

atreladas às contas bancárias e suas movimentações serem facilitadas.  

De acordo com o BCB – Banco Central Brasileiro (2019) a Selic, que é considerada 

a taxa básica de juros e um dos principais termômetros da inflação brasileira, nos últimos 

10 anos oscilou de 14,25% a 5,5 %, apresentando uma variação de 8,75%, o que expõem 

a fragilidade de nossa economia, uma vez que essa taxa é determinada pelo Banco 

Central e usada para estimulo a economia, seja para entrada de capitais externos e 

internos quando está elevada, ou para aquecimento da economia quando está reduzida, 

momento que vivenciamos agora, como pode ser visto na figura 1: 

 

Figura 1 - Variação da taxa Selic nos últimos 10 anos 

 

Fonte: BCB (2019) 

 

Porém, desde 2012 quando foram criadas as travas de rentabilidade da 

poupança, consistindo em, sempre que a Selic for inferior a 8,5%, será pago apenas 

70% dela ao investidor, o que claramente traz um rendimento negativo. O último 

reajuste da taxa aconteceu em setembro de 2019 reduzindo-a em 0,5% com a taxa de 

5,5% ao ano, logo a poupança rende 3,85% ao ano, apresentando um prejuízo de -1,65% 

ao ano. Ficando explicitado que esta modalidade não é interessante, apesar de suas 

facilidades de movimentação, que continua atraindo leigos (ANBIMA, 2017). 

Deste modo, o investidor precisa de uma corretora, e preferencialmente aquelas 

não atreladas a grandes instituições financeiras, as quais em sua maioria cobram altas 

taxas, vinculando seus serviços a uma porcentagem dos ganhos. Restam então, as 
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corretoras do varejo, que muitas vezes abrem mão até mesmo dos valores de 

corretagem, em prol de ter o investidor em seu portfólio de clientes. 

Em linhas gerais, todas as corretoras, grandes ou pequenas, tendem a mostrar 

aos seus clientes apenas alguns dos títulos negociados no mercado, e nem sempre, 

aqueles que possuem as melhores rentabilidades com os menores riscos. Surge então, 

um nicho de exploração, o dos aplicativos online que visam consolidar os 

investimentos disponíveis no mercado. 

Um dos aplicativos que realizam este tipo de consolidação é o Aplicativo Renda 

Fixa (2019), uma ferramenta que concentra informações de alguns títulos 

comercializados no mercado financeiro. Usando como referência uma consulta em 

23/08/2019, eles contavam com: 88 distribuidores de títulos, dentre eles alguns 

bancos, sendo 288 emissores e 2729 títulos.  Apresentava características como valor 

mínimo, tipo de liquidez, taxas, rentabilidade líquida, além de indicadores 

comparando índices de inflação.  

Um dos principais fatores de correção desses títulos é a taxa CDI – Certificados 

de Depósitos Interbancários, que consiste na porcentagem usada por um banco para 

emprestar dinheiro ao outro e normalmente está sutilmente abaixo do valor da taxa 

Selic, como pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 2 - Variação da taxa CDI nos últimos 10 anos 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (2019) 

Entretanto, esta mesma ferramenta do Aplicativo de Renda Fixa não apresenta 

um comparativo de rentabilidade anualizado, e nem permite um comparativo entre 

títulos públicos e privados. Outro fator negativo é apresentar os mesmos títulos, com 
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períodos e emissores iguais, mas comercializado com taxas de rentabilidade 

diferentes, o que pode induzir o investidor a decisões erradas, principalmente aqueles 

que possuem pouco conhecimento no mercado de renda fixa.  

Na consulta realizada no dia 23/08/2019 ao Aplicativo Renda Fixa, havia 8 

títulos com rentabilidade negativa, e outros 29 títulos com rentabilidade de 3,86% a 

6,37% ao ano, ou seja, com rentabilidade inferior à inflação que é de 6,5% ao ano (valor 

da Selic na data da consulta). Outro fator observado é que apesar de informar a 

classificação de risco do investimento, também conhecida como classificação Rating, a 

própria disposição da regra de rating induz ao erro, pois, nenhum dos títulos são 

classificados como alto risco e, com risco moderado são 541, baixo risco 655 e muito 

baixo 659, porém, sem classificação de rating são 874, uma vez que não possui 

classificação, estes investimentos passam a ser de alto risco, o que é totalmente 

contraditório com as informações apresentadas. 

Como se não bastasse, boa parte dos títulos é tributado pelo governo seguindo 

a seguinte tabela de tributação, a qual varia de 22,5% a 15%, incentivando 

investimentos superiores a 720 dias, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - IRPF sobre Renda Fixa 

Prazo do Investimento Alíquota de IR 

Até 180 dias 22,50% 

181 até 360 dias 20,00% 

361 até 720 dias 17,50% 

Acima de 720 dias 15,00% 

Fonte: BM&FBOVESPA (2019) 

 

As informações apresentadas tornam este assunto destinado ao público em 

geral, de modo a despertar o desejo de investir e permitir escolhas assertivas e com 

maior rentabilidade.  

A hipótese está fundamentada na problemática da inexistência de repositórios 

consolidadores de dados, sem tendências, com extrema imparcialidade na coleta e 

exibição das melhores ofertas.  
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Sendo o objetivo desta pesquisa gerar uma metodologia que suportasse a 

criação de um protótipo para reunir informações dos rendimentos brutos e calcular-se 

os rendimentos líquidos, bem como os juros normalizados ao ano, podendo auxiliar a 

tomada de decisão do investidor em renda fixa. 

A seguir são exibidos a metodologia, os resultados e a conclusão deste estudo 

que foi originado da iniciação científica dos autores. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracterizou como explicativa e experimental, pois segundo Gil 

(2007) a pesquisa explicativa se preocupa em identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência de fenômenos, e a experimental, em percorrer 

algumas etapas importantes, que exige a construção e entendimento de um problema 

da pesquisa, considera-se que a mesma inicia-se a partir de um problema, até chegar a 

etapa de exibição dos resultados, em que é utilizada a análise estatística e os resultados 

que representam os dados coletados a hipótese determinada e ainda considera que a 

pesquisa precisa conter as ferramentas de manipulação, distribuição e controle. 

O sistema usa o método ETL (Extract, Transform and Load, ou traduzido como: 

Extração, Transformação e Carga), que de acordo com Ross (2013) é uma forma de 

integração comumente utilizada para combinar dados de várias fontes de dados, ou 

seja, fazendo uso de algoritmos computacionais deve acessar múltiplos websites e 

extrair de cada um os dados públicos desejados, realizar a transformação e 

conformação dos dados extraídos e somente depois o carregamento desses dados para 

um repositório centralizado. Depois de transformados e carregados, os dados são 

analisados e as devidas regras de negócios passam a ser aplicadas. Já com todos os 

dados estruturados e as tributações aplicadas, é possível extrair em uma planilha Excel, 

no formato xlsx, para que sejam realizadas outras consultas, ou até mesmo utilizar em 

alguma ferramenta de análise de dados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a montagem do ambiente de desenvolvimento do sistema foi necessário o 

uso principalmente das seguintes ferramentas: Python 3.6, Selenium Web Driver e 
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Beautiful Soup. Como paradigma de programação foi adotada a programação orientada 

a objetos e, visando uma melhor manutenção foi adotado para o sistema o padrão de 

projeto conhecido como Clean Architecture.  

Martin (2017) relata que uma das principais vantagens da adoção do padrão de 

projeto Clean Architecture é a gestão das dependências, pois, isolamos o código em 

camadas e com isso, se for necessário substituir o repositório ou uma biblioteca for 

descontinuada, alteramos em apenas um ponto do código sem maiores impactos no 

restante. 

De acordo com esse padrão as principais camadas do sistema são organizadas 

da mais interna para a mais externa, ou seja: 

a) Entidades – Nesta camada estão as classes dos títulos de investimento com 

suas regras de criação e exibição; 

b) Casos de uso – Camada onde estão localizados os scripts de cada corretora 

que o sistema irá acessar para obtenção de dados; 

c) Interfaces – Camada responsável por fazer a junção entre o sistema e o 

repositório, concentrando as conexões e scripts necessários para salvar os 

dados. 

Uma vez configurado o ambiente e definidas as regras da automação, passamos 

para análise do site alvo. Esta etapa se repete toda vez que adicionamos uma nova 

corretora ao sistema, porém, uma vez configurado o caso de uso para este alvo, não é 

necessário revisitá-lo até o site sofrer alterações significativas de estrutura. Consiste 

em acessar o site manualmente, navegar até os dados desejados e por meio da 

ferramenta de desenvolvimento do browser estudar a árvore html do site, encontrar 

identificadores únicos das informações desejadas, sejam eles classes CSS ou o XPATH 

da informação. Com os identificadores das informações, passamos para montagem do 

caso de uso para aquele alvo que consiste em uma sequência lógica de etapas, sendo: 

a) Programar o Selenium para navegar até o endereço on-line do alvo e aguardar 

até que um item específico da página esteja visível para o sistema, que 

identificará o completo carregamento da página. Baixar o conteúdo 

completo; 
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b) Por meio do Beautiful Soup e dos identificadores únicos obtidos na análise 

prévia, irá iterar sobre os dados do site e extrair as informações desejadas; 

c) Criar uma entidade correspondente a cada título obtido no site, normalizar 

os dados e adicionar a uma lista de entidades; 

d) Com os casos de usos programados, resta apenas programar uma classe 

principal que irá executá-los de maneira paralela e com um intervalo; 

e) Chamar o repositório do sistema para salvar está lista de entidades. 

Uma vez os dados extraídos, foram aplicadas as regras de negócios em cada um 

dos tipos de títulos de renda fixa. Essas regras servirão para extrair os impostos e 

possibilitar uma visualização do rendimento líquido.  

Como representação utilizamos o título CDB – Certificado de Depósito 

Bancário, tributado com a tabela regressiva do Imposto de Renda.  

Nesta simulação o rendimento bruto do título é de 6,53% ao ano, entretanto, 

com aplicação da tributação do rendimento líquido passa a ser de 5,39% ao ano, 

considerando o enquadramento de tempo de 361 a 720 dias na tabela regressiva do IR, 

conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Título CDB 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto constituiu-se de muitas etapas de consolidação como envolvimento 

dos Municípios, escolha das escolas, criação de parcerias, implantação dos canteiros, 

aquisição de materiais, construção dos viveiros e principalmente incorporação das 

atividades do Projeto Horta nas Escolas participantes. Mesmo caracterizado por muito 

trabalho todas as etapas foram realizadas com sucesso. 
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A equipe do Projeto buscou parcerias para a aquisição de materiais e pessoas 

para a contribuição nos mutirões nas escolas. A Cogumelos Brazilis forneceu os 

substratos de cogumelos.  

As análises estatísticas demonstram que o projeto contribui de maneira 

significativa para uma mudança de hábitos, introduzindo uma consciência ambiental 

muito diferente, produzindo reeducação alimentar e mesmo atitudinal no que se refere 

ao comprometimento escolar. Assim, entendemos que o projeto atingiu seus objetivos 

e que pode ser multiplicado em outros lugares e regiões, como forma de permitir 

desenvolvimento social sustentável, acompanhado de boas práticas ambientais.  

Em 2016 e 2017, o Projeto conquistou para a Fatec de Mogi das Cruzes a 

certificação de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior. O 

oferecimento de bolsas a alunos das FATEC pela Fundação Mokiti Okada, Centro 

Educacional Jabuti e Prefeitura de Jacareí, reforça e valoriza a integração entre as 

instituições de ensino superior e fundações ou órgãos de apoio ao desenvolvimento 

social e humano, além de propiciar a perspectiva de inserção destes alunos em novas 

modalidades de trabalho e de negócios.  

Em 2019, atendendo uma demanda das Secretarias de Cultura e Turismo dos 

Municípios de Mogi das Cruzes e Jacareí, o projeto consolidou utilização de 

Metodologias Ativas, as quais foram sendo desenvolvidas no projeto e nas disciplinas 

de Agroturismo, Agricultura Orgânica e Turismo e Recursos Hídricos nas unidades 

da Fatec de Mogi das Cruzes e Jacareí ao longo dos anos anteriores, e recebeu a 

denominação de “Integração do Projeto Horta e Fungicultura nas Escolas aplicando as 

metodologias ativas para o desenvolvimento da Agricultura Orgânica e Turismo Rural 

e Pedagógico na Fatec de Mogi das Cruzes e Jacareí em parceria com as respectivas 

Prefeituras”. As respectivas secretarias forneceram bolsas para contratação de alunos 

em ambas as unidades da Fatec. 

O Projeto obteve grande sucesso durante 06 anos em 27 escolas, contemplando 

44 estagiários da Fatec de Mogi das Cruzes e 10 estagiários da Fatec de Jacareí nos 

municípios de Mogi das Cruzes, Suzano e Jacareí, envolvendo aproximadamente 

12000 alunos e famílias. Os resultados das pesquisas demonstram grande impacto do 

Projeto como ferramenta de mudança nos envolvidos. Em 2017 e 2018 quatro alunas 
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concluíram seus Trabalhos de Graduação com o Projeto, e hoje onze alunos estão 

desenvolvendo pesquisa para o Trabalho de Graduação no Projeto. 
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