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Muitos investidores conhecem a

Renda Fixa, mas são poucos os que

entendem como ela realmente

funciona, qual a melhor forma de

aproveitar as suas oportunidades e

quais são as chances de diminuir os

riscos e potencializar o seu

patrimônio.

Se você está aqui, prepare-se para

entender melhor esse universo.

Sob o olhar do economista Alan

Ghani, o e-book traz tudo o que você

precisa saber sobre o investimento

em Renda Fixa, mostrando as

vantagens (o que torna a renda fixa

atrativa) e desvantagens, os

possíveis riscos para o investidor,

quais os principais tipos de Renda

Fixa existentes, a rentabilidade do

investimento, se existem ou não

impostos para investir e a diferença

entre Renda Fixa e Renda Variável.
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O QUE É  UM INVESTIMENTO EM
RENDA FIXA?

 
Um dos primeiros passos para os investidores iniciantes, que procuram segurança e
rendimentos estáveis, é entender como funciona a Renda Fixa. Basicamente, é um
empréstimo feito a uma taxa de juros para uma outra parte, que pode ser o governo, um
banco ou uma empresa.  

Quando o empréstimo é realizado, o indivíduo passa a ter um ativo (um título, um direito)
contra o devedor. De um modo mais simples: comprar títulos de renda fixa significa que
emprestamos dinheiro para o governo, um banco ou uma empresa. 

Essa é uma categoria de investimentos com rentabilidade conhecida no momento da
aplicação. E o que isto significa? 

Significa que você consegue prever ou ao menos estimar o quanto você ganhará com o
investimento, desde o começo, seja por uma taxa prefixada ou índice de referência. Por
isso, a Renda Fixa é considerada como uma modalidade mais segura e previsível para
investir, algo que não significa que estará livre de riscos.

AS VANTAGENS DO INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

 O que torna a renda fixa atrativa é justamente o fato
de existir um critério de remuneração definido no
momento da compra, independente do resultado do
devedor (governo, empresa ou banco).

Por exemplo, é possível comprar um título público que
pague IPCA+4,5% a.a. até 2026. Independentemente do
cenário econômico, o valor recebido será a inflação
anual (IPCA) acrescida de um prêmio de 4,5% a.a. até
2026. De um modo mais simples: se não houver
falência do devedor, será recebido exatamente o
acordado no momento da compra. 
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Em outras palavras, existe uma certeza de ganho, ou seja, é possível que a rentabilidade
seja maior do que o dinheiro investido. Isso acaba dando tranquilidade para o investidor,
principalmente em momentos de crise, pois ao ficar com o papel até o vencimento, ele
sabe que terá exatamente a rentabilidade que foi contratada, e não perderá dinheiro.

Nesse sentido, a renda fixa é uma ótima opção para compor um portfólio de
investimentos, diminuindo o risco da carteira. 

Outra vantagem da renda fixa é a utilização do investimento para se proteger da inflação,
uma vez que existem títulos que pagam a inflação mais um juro real. Esses acabam
sendo uma ótima oportunidade para aqueles que querem acumular um capital para
aposentadoria, garantindo uma proteção contra a alta dos preços.

Além disso, também existem os papéis que sofrem baixa oscilação de preço, mesmo em
vendas antecipadas, como é o caso do Tesouro Selic (LFT). Justamente por terem baixa
volatilidade, acabam sendo instrumentos importantes para Reserva de Emergência ou
Reserva de Oportunidade.

A última vantagem da Renda Fixa é a possibilidade de Ganhos Turbinados ou Lucros
Extraordinários. Devido à marcação a mercado, alguns papéis de renda fixa podem ter
uma rentabilidade bem superior à contratada, em caso de venda antecipada,
principalmente aqueles negociados no Tesouro Direto (venda de títulos públicos para o
investidor Pessoa Física). 

Por exemplo, quem comprou um Tesouro Prefixado em 2016 com vencimento para 2023,
e vendeu o papel em 2018, chegou a ter uma rentabilidade de 90% em 2 anos.  

Por fim, é possível dizer que diversificação é a chave, portanto, os ativos de renda fixa
são recomendados para todos os perfis de investidores. O que muda é o tipo de ativo, o
indexador, o risco e o prazo. 
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Justamente pelo fato de a Renda Fixa ter menos risco do que a Renda Variável, ela acaba
oferecendo retornos menores. 

Isto significa que, enquanto na renda fixa o investidor tem uma rentabilidade garantida
até o vencimento, na renda variável o investidor poderá perder dinheiro ou ter um ganho
muito superior ao ativo de renda fixa justamente por correr mais risco.

Vale ressaltar que na renda variável, a rentabilidade esperada é maior, mas de maneira
alguma ela é garantida, caso contrário, se tornaria um ativo de Renda Fixa. 
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QUAIS OS RISCOS DA RENDA FIXA?
 
 Um dos principais riscos que a renda fixa pode gerar é o devedor não pagar o credor, o

que podemos chamar de Risco de Crédito. 

Também existe o Risco de Liquidez, ou seja, não conseguir vender o título para outro
investidor antes do prazo, ou vendê-lo a um valor muito baixo devido à falta de
demanda.

Por fim, há o Risco de Mercado, que é perder dinheiro em uma venda antecipada.
Quando o papel é vendido antecipadamente, é possível vendê-lo a um preço
desfavorável, levando até a perdas financeiras. 

AS DESVANTAGENS
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Mas o contrário também é verdadeiro: a venda antecipada, principalmente no Tesouro
Direto, traz oportunidades de ganhos turbinados, bem acima do contratado. Isso tem a
ver com a marcação a mercado, que na renda fixa é um fator importante para quem
deseja o resgate antecipado de algum título.
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E QUAIS  SÃO OS PRINCIPAIS
TÍTULOS DE RENDA FIXA?

 
Títulos Públicos

Quando ocorre um empréstimo ao governo, os títulos públicos negociados no
Tesouro Direto (forma de venda de títulos públicos para Pessoa Física), são: 

Tesouro Selic (LFT): Título público pós fixado, que paga a taxa selic diária.
Eventualmente pode ser negociado com um prêmio ou um desconto em relação à
Selic.

Tesouro prefixado (LTN): Título público prefixado, que não paga cupom. O
recebimento ocorre no vencimento (bullet).

Tesouro prefixado com juros semestrais (NTN-F): Título público prefixado, que
paga cupom semestral.

Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B): Título público pós-fixado, que paga a
inflação (IPCA) + uma taxa de juros com pagamento de juros intermediários
semestrais. 

Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal): Título público pós-fixado, que paga a inflação
(IPCA) + uma taxa de juros, sem pagamento de juros intermediários. O recebimento
ocorre no vencimento (bullet).

Tesouro IGP-M+ com juros semestrais (NTN-C): Título público pós-fixado que paga a
inflação (IGP-M) + uma taxa de juros, com pagamento de cupom semestral. O Tesouro
parou de emitir NTN-C desde dezembro de 2006. Só é possível encontrar o papel no
mercado secundário.
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Títulos Bancários 

Quando o empréstimo é feito para os bancos, temos a LCA, LCI, Letras Financeiras e CDB.

LCA (Letra de crédito do agronegócio): Título bancário para captação de recursos para
financiamento do agronegócio. É um título isento de IR e com garantia do FGC até
R$250.000 por instituição financeira e CPF.

LCI (Letra de crédito imobiliário): Título bancário para captação de recursos para
financiamento do mercado imobiliário. É um título isento de IR e com garantia do FGC até
R$250.000 por instituição financeira e CPF.

Letra Financeira: Título emitido por instituição financeira com vencimento superior a 2
anos com valor mínimo de R$50.000. Não há garantia do FGC e há incidência de IR.

CDB (Certificado de depósitos bancários): Títulos bancários para captação de recursos
por parte dos bancos. Há garantia do FGC até R$250.000 por instituição e CPF. Há
incidência de IR.

Títulos Não Bancários (Crédito Privado)

Quando é feito o empréstimo para as empresas, temos o CRA, CRI, as debêntures e
debêntures incentivadas.

CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio): Título que garante ao investidor um
fluxo de caixa de vendas/recebíveis, realizadas no agronegócio. São isentos de IR e não
há garantia do FGC. O “CRAbênture” é um CRA com lastro em debêntures, e não num
fluxo de recebíveis. Neste caso, o detentor do CRA passa a ser o credor da empresa que
emitiu as debêntures.

CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliário): Título que garante ao investidor um fluxo
de caixa de recebíveis de negócios, realizados no mercado imobiliário. É um título isento
de IR. O “CRIbênture” é um CRI com lastro em debêntures, e não em um fluxo de
recebíveis. Neste caso, o detentor do CRI passa a ser o credor da empresa que emitiu as
debêntures.
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Debênture: Título para captação de recursos por parte das empresas não financeiras.
Não há garantia do FGC e há incidência de IR. Normalmente, os recursos levantados
pelas empresas com as debêntures servem para financiar grandes projetos, como a
construção de uma nova fábrica ou um processo de expansão internacional.

Debêntures incentivadas: São debêntures ligadas a projetos de infraestrutura. São
isentas de IR. 
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OS TIPOS DE REMUNERAÇÃO DE
JUROS (RENTABILIDADE)

 

Como vimos anteriormente, os títulos podem
apresentar remuneração prefixada ou pós-fixada.

Títulos Prefixados

São aqueles em que a taxa nominal (rentabilidade
total) é conhecida no momento da compra.
Exemplo: CDB que paga 10% a.a, LTN que paga 5%
a.a. 

Títulos Pós-Fixados  

São aqueles em que a rentabilidade nominal não é
conhecida no momento da compra, por estarem
atrelados a um indexador. A grosso modo, os
títulos pós-fixados se dividem em duas categorias:

1 - Títulos Pós-Fixados Híbridos (indexador +
taxa prefixada): É possível saber qual será o ganho
acima do indexador. Por exemplo: IPCA + 4% a.a,
com um ganho de 4% a.a além do IPCA. Neste caso,
a rentabilidade real (ganho acima da inflação) já é
conhecida desde o momento da compra.
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Títulos Pós-Fixados a taxas flutuantes: Pagam apenas a variação do indexador.
Exemplo: 120% CDI (como o CDI é uma taxa flutuante). Sendo assim, nem a
rentabilidade real e nem a nominal são conhecidas no momento da compra).
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Na hora de escolher um título pós-fixado, o investidor engata seu investimento em um
indexador econômico determinado, podendo ser:
 
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo): Índice oficial calculado
pelo IBGE, que mede a inflação ao consumidor no Brasil.

IGP-M: (índice geral de preços do mercado): Índice calculado pela FGV que é um
misto da inflação de preços ao atacado/produtor (60%), consumidor (30%), e
construção civil (10%).

Taxa Selic: É a taxa de juros diária do governo e a taxa das operações
compromissadas interbancárias (empréstimos interbancários com garantia em títulos
públicos). A taxa selic remunera em dia útil, porém ela é expressa ao ano.

Taxa Referencial (TR): Taxa de juros que remunera a caderneta de poupança, FGTS e
financiamentos imobiliários. A princípio é calculada pela média dos CDBs prefixados
com vencimento de 30 a 35 dias, das 30 maiores instituições financeiras do Brasil, com
aplicação de um redutor. 

CDI (Certificado de depósitos interbancários:  A priori, CDI é o Certificado de
Depósito Interbancários, ou seja, é o certificado das operações interbancárias de
curtíssimo prazo para zeragem do caixa das tesourarias dos bancos. A taxa destas
operações é a taxa do DI (Depósito Interbancário), que no jargão do mercado pode ser
chamada de “CDI”. O CDI (taxa do DI) é utilizado como benchmark para muitos fundos
e aplicações de renda fixa.

QUAIS OS PRINCIPAIS  INDEXADORES
DOS TÍTULOS PÓS-FIXADOS?
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No caso do Tesouro Direto, há uma taxa de 0,25% a.a, com pagamento para B3 (exceção
ao Tesouro Selic com valor aplicado menor que R$10.000). Além disso, existe uma
incidência de Imposto de Renda somente sobre os juros, retido na fonte, conforme
tabela abaixo. Vale dizer que essa tabela equivale a todos os ativos de renda fixa onde
há incidência de IR.

PARA INVESTIR EM RENDA FIXA,
EXISTEM TAXAS E  IMPOSTOS?

 
 

PRAZO

Até 6 meses

6 meses a 1 ano

1 ano a 2 anos

Mais que 2 anos

ALÍQUOTA

22,5%

20%

17,5%

15%

 Caso o resgate seja feito antes de 30 dias, há também a incidência de IOF. Já no caso de
investimentos em títulos privados, os custos já estão embutidos na própria taxa. No
caso das LCI, LCA, Debêntures Incentivadas, CRI e CRA, não há incidência de imposto de
renda.

Capítulo 7 RENDA FIXA E  RENDA VARIÁVEL 
 
 
 

A Renda Fixa é caracterizada por uma forma de remuneração pactuada no momento da
compra (exemplo: 10% a.a, 110% do CDI, IPCA +5% a.a., etc.). Isso significa que, caso não
haja falência, o recebimento dos juros independe do desempenho da instituição.
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Ações de empresas;
Fundos de ações;
Fundos imobiliários;
Ouro;
Câmbio.

Por exemplo, pouco importa se a empresa teve lucro ou prejuízo no ano, ela terá que
honrar o pagamento dos juros independentemente do seu resultado (O fluxo de caixa é
certo). 

Os investimentos de renda variável são aqueles que não apresentam um índice de
rentabilidade fixo no momento da contratação. Ou seja, não é possível garantir uma
remuneração no momento da compra, porque a rentabilidade estará condicionada a
outras variáveis. 

Por exemplo, você só receberá dividendos de uma ação, se a empresa der lucro (O fluxo
de caixa é incerto). Algumas aplicações de renda variável são:

Em geral, a renda variável é para as pessoas que apresentam um perfil de investimento
mais arrojado, ou seja, quem está ciente das chances de perdas, porém não tem medo
de arriscar para conseguir uma rentabilidade maior em menos tempo.

Na renda fixa - tanto prefixada quanto pós-fixada - você sabe qual é o indicador usado
no cálculo do rendimento. Já na renda variável isso não acontece. Costumam ser
investimentos de maior risco, nos quais a rentabilidade varia conforme o mercado. 
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