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RESUMO 

 

Na renda fixa os títulos disponibilizados em troca de um rendimento acrescido de juros sendo 

eles títulos públicos ou privados possuem regras definidas de remuneração preestabelecidas, 

diferente da renda variável, em que o investidor procura uma rentabilidade maior a curto ou 

longo prazo nas negociações de compra e venda de uma fração do capital social das empresas 

de capital aberto. Este trabalho tem como finalidade apresentar sete produtos financeiros da 

renda fixa, todos como os mais rentáveis dos últimos doze meses (entre junho de 2014 a 

junho de 2015) podendo ser utilizado como subsídio para tomada de decisão para 

investidores, principalmente para os que se enquadram no perfil conservador e moderado. 

Para alcançar este objetivo, foi usado a pesquisa bibliográfica, qualitativa e descritiva com o 

propósito de esclarecer o risco, rentabilidade, prazo e remuneração de cada produto financeiro 

da renda fixa. A metodologia utilizada busca explanar e discutir um tema ou problema, 

buscando referências teóricas/práticas para elaborar uma carteira de investimento com os sete 

produtos da renda fixa mais rentáveis dos últimos doze meses (entre junho de 2014 a junho de 

2015)  que são: CDB, Debêntures, LCA ( Letra de Crédito do Agronegócio), LCI ( Letra de 

Crédito Imobiliário), LC (Letra de Câmbio), Tesouro Direto e Fundo de investimentos, 

apresentando seus riscos, prazo, rentabilidade e remuneração, de acordo com BM&F 

Bovespa. 
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ABSTRACT 

 

In fixed income securities available in exchange for an income plus interest being public or 

private securities have rules defined pre-established compensation, unlike equities, where 

investors demand a higher return in the short or long term in purchase negotiations and 

Selling a fraction of the share capital of listed companies. This work aims to present seven 

financial products of fixed income, all as the most profitable for the last twelve months (from 

June 2014 to June 2015) can be used as input for decision-making for investors, especially for 

those who fall Conservative and moderate profile. To accomplish this, we used the literature, 

qualitative and descriptive research in order to clarify the risk, return, time and remuneration 

of each financial product of fixed income. The methodology seeks to explain and discuss a 

topic or problem, searching theoretical references / practices to develop an investment 

portfolio with the seven income products fixed most profitable for the last twelve months 

(from June 2014 to June 2015) are: CBD, debentures, LCA (Agribusiness Credit Bills), LCI  

(Real Estate Credit Bills), LC (Bill of Exchange), Treasury Direct and Investment fund, with 

its risks, term, profitability and remuneration, according to BM&F Bovespa. 

 

Key- Words: Capital markets. Fixed income. Investment. 

 

INTRODUÇÃO 

 O crescimento econômico de um país é calculado a partir da expansão do seu Produto 

Interno Bruto (PIB), do valor de todos os produtos e serviços finais produzidos dentro das 

fronteiras geográficas do país. Neste contexto o mercado financeiro, que inclui o mercado de 

capitais, é importante pois viabiliza recursos, através dos investidores para empresas e 

instituições de capital aberto que os utilizam para expansão e aprimoramentos de suas 

atividades (LIMA; LIMA; PIMENTEL, 2012). 

O mercado de capitais é uma alternativa para empresas públicas ou privadas para 

captação de recursos não bancários para sua expansão e crescimento e, em contrapartida, há 

uma oportunidade para aquele que disponibiliza o seu recurso em troca de uma possível 

remuneração.  

           No mercado de capitais encontra-se a renda fixa que é caracterizada por ser informado 

previamente a forma do rendimento que será conferido ao título e, a renda variável que será 

definida de acordo com os resultados obtidos pela empresa ou instituição emissora do 

respectivo título. Os títulos podem ser particulares ou públicos. Particulares, quando lançados 

por sociedades anônimas ou instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) ou pelo Banco Central do Brasil, respectivamente; públicos, se emitidos 

pelos governos federal, estadual ou municipal (BM&FBovespa, 2015).  
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O objetivo deste artigo é apresentar quais foram os sete produtos mais rentáveis da 

renda fixa nos últimos doze meses (junho de 2014 a junho de 2015), citando a rentabilidade, 

riscos, garantias e tributação. Para isso, o trabalho foi constituído pela introdução, referencial 

teórico, a metodologia, que expõe o método descritivo e método qualitativo, a análise de 

resultados que demonstrou através de uma carteira de investimento o resultado do trabalho e 

por fim, a conclusão. De acordo com a Yazbek (2012) “os investimentos em renda fixa, que 

permitem ao investidor saber qual será a sua remuneração no momento da aplicação, são 

reconhecidos por terem um risco de volatilidade menor do que a renda variável”.  

 

Sistema Financeiro Nacional 

           O Sistema Financeiro Nacional trata-se de um conjunto de instituições e instrumentos 

que viabilizam o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores de recursos na 

economia. Esse processo vem sendo aprimorado ao longo da história, desenvolvendo novos 

ativos financeiros e características operacionais específicas para cada tipo de demanda. Com 

isso, ajuda a compreender um pouco mais cada um desses mercados, suas peculiaridades, 

riscos e vantagens (CVM, 2014).  Pode ser observado na figura 1. 

  

FIGURA 1: Segmentos de Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CVM, 2014. 
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Neste contexto foi abordado especificadamente o Mercado de Capitais que conforme a 

CVM (2009), é o conjunto de mercados, instituições e ativos reais e financeiros possuídos por 

uma empresa ou fundo de investimento, que viabilizam a transferência de recursos financeiros 

entre tomadores (companhias abertas) e aplicadores (investidores) desses recursos. Essa 

transferência ocorre por meio de operações financeiras que podem se dar diretamente entre 

companhias e investidores ou através de intermediários financeiros. As operações que 

ocorrem no mercado de capitais, bem como seus participantes, são reguladas pela CVM. O 

Mercado de Capitais favorece as operações financeiras de médio e longo prazos.  

Segundo Assaf Neto (2012), o mercado de capitais têm a capacidade de unir, de um 

lado, os que têm capacidade de poupança (investidores), e, de outro, aqueles que estão 

carentes de recursos de longo prazo, que apresentam déficit de investimento. A função básica 

do mercado de capitais, então, seria promover a riqueza nacional por meio da participação da 

poupança de cada agente econômico. 

De acordo com CVM (2015), as instituições financeiras que atuam como prestadoras 

de serviços não assumem a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas e 

formalizadas entre os emissores dos títulos e os investidores. Do ponto de vista dos 

investidores, o mercado de capitais surge como alternativa às aplicações tradicionais em 

produtos oferecidos pelos bancos ou pelo governo. 

É notório observar que as vendas de títulos públicos são feitos pela internet com 

valores a partir de R$ 30,00. Por esse instrumento o investidor tem total autonomia sobre a 

carteira de títulos que deseja adquirir, de modo que ele pode alocar seus recursos nos títulos 

que mais se ajustem a seu perfil de risco e a suas necessidades de fluxo de caixa e rendimento 

(Tesouro Nacional, 2015). 

Para que esta venda de títulos seja realizada é considerado também o perfil do 

investidor, o qual de acordo com a CVM, em reunião realizada em 30 de outubro de 2013, 

tendo em vista o disposto nos art. 1º, inciso VIII; 8º, incisos I e III; 18, inciso I, alínea "b", e 

27 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, APROVOU a seguinte Instrução: 
3
 

De acordo com a CVM (2015) os principais perfis de investidores são: 

                                                           
3
  “Consolidou-se os procedimentos a serem observados para a realização do suitability por parte das pessoas 

habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e consultores de valores mobiliários. Estes 

agentes não poderão recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem verificar a compatibilidade 

entre os objetivos, situação financeira e conhecimento dos investidores e as características dos produtos, a partir 

de 1º de julho de 2015. A regra estabelece que os clientes devem ser avaliados e classificados em categorias de 

perfil de risco previamente estabelecidas.” (CVM. 2015) 
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 Conservador - privilegia a segurança e faz todo o possível para diminuir o risco de perdas, 

para isso aceitando até uma rentabilidade menor.  

 Moderado - procura um equilíbrio entre segurança e rentabilidade e está disposto a correr um 

certo risco para que o seu dinheiro renda um pouco mais do que as aplicações mais seguras. 

 Arrojado - privilegia a rentabilidade e é capaz de correr grandes riscos para que seu 

investimento renda o máximo possível. 

Segundo AMBIMA (2014) a norma define que somente o cliente titular da aplicação será 

alvo da análise de suitability. Nesta avaliação, três elementos devem ser observados: 
 

QUADRO 1- Três tipos de análise do suitability. 

Objetivos de 

investimento 
Situação Financeira Conhecimento 

Período em 

que o cliente 

deseja 

manter o 

investimento 

Valor das receitas regulares declaradas pelo 

cliente 

Tipos de produtos, serviços e 

operações com os quais o 

cliente tem familiaridade 

Preferências 

declaradas 

do cliente 

quanto à 

assunção de 

riscos 

Valor e ativos que compõem o patrimônio do 

cliente 

A natureza, o volume e a 

frequência das operações já 

realizadas pelo cliente, bem 

como o período em que tais 

operações foram realizadas 

Finalidades 

do 

investimento 

Necessidade futura de recursos declarada pelo 

cliente 

Formação acadêmica e 

experiência profissional 

Fonte: CVM, Artigo 2º da Instrução nº 539/13. 

 

 Segundo Cavalcante (2009), os títulos de renda fixa são aqueles títulos que pagam, 

em período definidos, uma remuneração contratada previamente, que pode ser determinado no 

momento da aplicação ou no momento do resgate (no final da aplicação). A compra de um 

título de renda fixa identifica o comprador como agente superavitário (doador de recursos) em 

operação financeira com um banco, uma empresa ou o governo. Os juros cobrados nada mais 

são do que a remuneração que o investidor recebe por aplicar seu dinheiro. De acordo com a 

CETIP (2012), muitos brasileiros têm se mostrado interessados nas aplicações de renda fixa. 

Este mercado cresceu muito nos últimos anos atingindo mais de três milhões de investidores e 

movimentando mais de R$ 2 trilhões.  
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           Segundo a Receita da Fazenda (2015), (IN SRF n º 25, de 2001, art. 18) a renda fixa 

compõe-se de ativos de renda fixa, aqueles cuja remuneração ou retorno de capital pode ser 

dimensionado no momento da aplicação. Os títulos de renda fixa são públicos ou privados, 

conforme a condição da entidade ou empresa que os emite. Como títulos de renda fixa 

públicos citam-se as Notas do Tesouro Nacional (NTN), os Bônus do Banco Central (BBC), 

os Títulos da Dívida Agrária (TDA), bem como os títulos estaduais e municipais. Como 

títulos de renda fixa privados, aqueles emitidos por instituições ou empresas de direito 

privado, citam-se as Letras de Câmbio (LC), os Certificados de Depósito Bancário (CDB), os 

Recibos de Depósito Bancário (RDB) e as Debêntures. 

 

Tesouro Direto 

De acordo com BM&FBovespa (2015), o Tesouro Direto é um programa desenvolvido 

pelo Tesouro Nacional, em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

(CBLC), que permite ao Cliente Pessoa Física adquirir títulos emitidos pelo Governo Federal. 

Os títulos de renda fixa podem ser pré ou pós-fixados. E a cada título lançado é definida a 

data de vencimento e o índice de correção, como a Selic ou o IPCA.  

              Segundo Filho (2011), o Tesouro Direto passa a incentivar a poupança de longo 

prazo, porque a aplicação financeira possui rentabilidade e tem o menor risco encontrado hoje 

no mercado financeiro e para aqueles que por algum motivo não queiram permanecer com o 

título até seu vencimento, ele é negociável no mercado secundário, permitindo ao possuidor o 

comércio destes títulos a qualquer momento a outros investidores interessados (ARANHA; 

SACRAMENTO, 2013). 

               De acordo com o Tesouro Nacional (2015), o investidor pode comprar títulos de 

emissão do governo federal diretamente do Tesouro Nacional por meio do site do Tesouro 

Direto.  Pode-se investir nesses títulos no mínimo a fração de 0,10 título, 10% do valor do 

título, respeitado o valor mínimo de R$ 30,00. Para as compras realizadas por meio do 

agendamento, o limite mínimo é de 0,01 título, ou 1% do valor do título, até o limite mensal 

de R$ 1.000.000,00. Além disso, o investidor não precisa saber como realizar cálculos 

complicados para descobrir a rentabilidade das várias categorias de títulos negociados no 

Tesouro Direto, pois o governo divulga as taxas e os preços de negociação dos títulos. Caso 

haja necessidade, o investidor terá a possibilidade de revender (a preços de mercado) para o 

Tesouro Nacional os títulos comprados anteriormente por meio do sistema Tesouro Direto. 

Os títulos públicos ofertados pelo Tesouro Direto são classificados em prefixados e 

pós-fixados à inflação e pós-fixados à taxa Selic (QUADRO 2).  
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QUADRO 2 – Títulos prefixados e pós-fixados 

Fonte: Tesouro Nacional (2015) 

 

São eles: 

 

Tesouro Prefixado (LTN) - possui fluxo de pagamento simples. O investidor faz a aplicação 

e recebe o valor de face (valor investido somado à rentabilidade), na data de vencimento do 

título. 

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - o rendimento da aplicação é recebido 

pelo investidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de juros semestrais (cupons 

de juros), e na data de vencimento do título, quando do resgate do valor de face (valor 

investido somado à rentabilidade) e pagamento do último cupom de juros. O fluxo de cupons 

semestrais de juros aumenta a liquidez, possibilitando reinvestimentos. 

Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal) - possui fluxo de pagamento simples. O investidor faz a 

aplicação e resgata o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de 

vencimento do título. 

Tesouro IPCA + Juros Semestrais (NTN-B) - o rendimento da aplicação é recebido pelo 

investidor ao longo do prazo de investimento, por meio do pagamento de juros semestrais 
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(cupons de juros), e na data de vencimento do título, quando do resgate do valor de face (valor 

investido somado à rentabilidade) e pagamento do último cupom de juros. 

Tesouro Selic (LFT) - possui fluxo de pagamento simples. O investidor faz a aplicação e 

recebe o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de vencimento do 

título (Tesouro Nacional, 2015). 

 A Tabela 1 apresenta o resultado de uma simulação de aplicação realizada no site do 

Tesouro direto no título LFT, utilizando um valor de R$ 230.000,00. 

 
TABELA 1- Apresenta a simulação de aplicação no Tesouro direto. 

RESULTADO DA SIMULAÇÃO 

Título: LFT 

Dias corridos entre a data de compra e a de vencimento:  551 

Dias corridos entre a data de compra e a de venda: 551 

Dias úteis entre a data de compra e a de vencimento: 377 

Dias úteis entre a data de compra e a de venda: 377 

Valor investido líquido: R$ 230.000,00 

Rentabilidade bruta (a.a.): 8,34% 

Taxa de Negociação (0,0%): R$ 0,00 

Taxa de administração na entrada: R$ 230,00 

Valor investido bruto: R$ 230.230,00 

Valor bruto do resgate: R$ 259.533,06 

Valor da taxa de custódia do resgate: R$ 1.106,48 

Valor da taxa de administração do resgate: R$ 124,06 

Alíquota média de imposto de renda: 17,50% 

Imposto de renda: R$ 4.952,94 

Valor líquido do resgate: R$ 253.349,58 

Rentabilidade líquida após taxas e I.R. (a.a.): 6,61% 

Fonte: Tesouro Direto (agosto, 2015) 

 

 

Letra de Credito do Agronegócio (LCA) 

        De acordo a com a BM&FBovespa (2015), a Letra de Crédito do Agronegócio 

(LCA) é um título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de 

pagamento em dinheiro emitido com base em lastro em recebíveis originados de negócios 

entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou 
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empréstimos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou 

industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos 

utilizados na produção agropecuária. Podem emitir LCA as instituições financeiras públicas 

ou privadas, sendo que os emitentes respondem pela origem e autenticidade dos direitos 

creditórios a elas vinculados. A LCA deve conter, no mínimo, os requisitos exigidos na 

legislação aplicável ao título. Os lastros da LCA devem ser registrados em entidades 

autorizadas pelo Banco Central, como o Registro de Títulos do Agronegócio (RTA). 

 

Letra de Credito Imobiliário (LCI) 

Segundo a CETIP (2015), LCI é um dos instrumentos de Renda Fixa mais procurados 

pelo investidor pessoa física e que mais cresceram nos últimos anos, por conta de sua isenção 

de Imposto de Renda para este público e baixo valor de investimento inicial, como por 

exemplo no: Banco do Brasil a partir de R$ 1.000,00. Representa uma fonte de recursos para 

o setor imobiliário, pois possui como lastro créditos imobiliários. Emitida por instituições 

financeiras – bancos comerciais, múltiplos e de investimento, além de sociedades de crédito 

imobiliário, associações de poupança e empréstimo e companhias hipotecárias – e 

regulamentada pela a Lei no 10.931/2004 e a Circular do Banco Central no. 3.614/12. Pode 

ser remunerada por taxa pré ou pós fixada. (Banco do Brasil) 

 

Debêntures 

      Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais ANDIMA (2008), debêntures são valores mobiliários representativos de dívida de 

médio e longo prazo que asseguram a seus detentores (debenturistas) direito de crédito contra 

a companhia emissora. A captação de recursos no mercado capitais, via emissão de 

debêntures, pode ser feita por Sociedade por Ações (S.A.), de capital fechado ou aberto. 

Entretanto, somente as companhias abertas, com registro na CVM - Comissão de Valores 

Mobiliários podem efetuar emissões públicas de debêntures. 

            As debêntures podem ser negociadas na BM&FBovespa, em mercado de bolsa ou de 

balcão organizado, ou na CETIP. Sendo elas um ativo menos líquido que as ações, o 

investidor deverá ficar atento às condições de mercado quando desejar sair do investimento. 

Os debenturistas são credores da Companhia e são remunerados pelo investimento (juros 

fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia, prêmio etc.), nas condições e prazos 

definidos na Escritura de Emissão, além da quantia relativa ao valor investido, que pode ser 

recebida no vencimento ou antes, mediante amortização do valor nominal da debênture 

(CVM, 2014).  
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Certificado Depósito Bancário (CDB) 

             O CDB é um título de renda fixa negociável que representa a promessa de pagamento 

em data futura do valor representativo do depósito a prazo, acrescido da rentabilidade 

convencionada. Os certificados são escriturais e nominativos aos respectivos detentores. Com 

relação à estrutura de remuneração, o CDB pode ser enquadrado nas modalidades pós ou 

prefixado. No CDB pós-fixado, a rentabilidade é atrelada a um percentual predefinido de um 

determinado indexador, que será um índice de preços ou uma taxa de juros flutuante. O CDB 

prefixado, por sua vez, é remunerado por uma taxa fixa, contratada pelo investidor no 

momento da aplicação, que será mantida independentemente de oscilações do mercado 

(BM&FBovespa, 2015).   

Outro fato importante é a aplicação ser garantida pelo FGC (Fundo Garantidor de 

Crédito). O total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada, ou contra 

todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro, será garantido até o valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), limitado ao saldo existente (FGC, 2015). 

              Segundo a Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados Cetip (2015), as 

características do CDB são determinadas no momento de sua contratação. O mais utilizado é a 

Taxa-DI Cetip. As aplicações em CDBs acima de R$ 5 mil devem ser registradas em uma 

câmara de ativos e contar com a identificação do nome do investidor. Essa obrigatoriedade é 

válida quando o CDB for emitido por uma mesma instituição financeira, em um mesmo dia, 

em favor de um mesmo investidor. A Circular 3709, que passou a vigorar em março de 2015 

para novos CDBs e valerá em agosto para CDBs os antigos, é que determina essa regra. A 

Cetip faz registro de CDBs desde 1986 e é líder nesse mercado. 

A Tabela 2- apresenta a rentabilidade e variação do CDI, de junho 2014 a junho 2015. 

Os valores estimados são calculados considerando o prazo escolhido na primeira coluna da 

Tabela 2, com uma diária de 100% ao mês. 

 

RDB 

Conforme CETIP (2015), com prazo de vencimento predefinido, o RDB conta com 

rentabilidade fixada no ato de sua emissão, pré ou pós-fixada. Assim, no final do prazo 

contratado, o investidor recebe o valor aplicado (principal), acrescido da remuneração 

prevista. 

 De acordo com Cavalcante (2009) o conceito é semelhante ao do CDB, com a diferença 

de que o RDB é nominativo não-endossável, sendo inegociável até o vencimento. Desde maio 

de 2007, as sociedades de crédito, financiamento e investimento (as financeiras) também 

podem captar recursos via RDB. 
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TABELA 2- Rentabilidade e Variação do CDI, de junho 2014 a junho 2015 

 

BTG PACT MASTER CDB PLUS FI RF 

CRED PRIV 
CDI CETIP 

Meses Cota 
Var % no 

Mês 

Var % no 

Mês acum. 
NI 

Var % no Mês 

acum. 

30/06/2014 1,023110 0,85 0,85 3379,064 0,82 

31/07/2014 1,033070 0,97 1,83 3410,842 1,77 

29/08/2014 1,042288 0,89 2,74 3440,157 2,64 

30/09/2014 1,052050 0,94 3,70 3471,139 3,56 

31/10/2014 1,062378 0,98 4,72 3503,903 4,54 

28/11/2014 1,071587 0,87 5,63 3533,26 5,42 

31/12/2014 1,082235 0,99 6,68 3566,968 6,42 

30/01/2015 1,092629 0,96 7,70 3600,052 7,41 

27/02/2015 1,101898 0,85 8,62 3629,519 8,29 

31/03/2015 1,113780 1,08 9,79 3667,059 9,41 

30/04/2015 1,124732 0,98 10,87 3701,766 10,45 

29/05/2015 1,136176 1,02 12,00 3738,183 11,53 

30/06/2015 1,148693 1,10 13,23 3777,958 12,7 

Fonte: Uol Invest (2015). 

         

Letra de Câmbio (LC) 

Segundo CETIP (2015) LC é um instrumento que possibilita que o devedor (sacado) 

confira ao registrador da Letra de Câmbio (sacador/aceitante) ordem de pagamento do valor 

devido. Esses títulos podem ser negociados pelos registradores e emitidos com remuneração 

pré ou pós-fixada. Podem ser aceitantes de Letras de Câmbio os bancos múltiplos com 

carteira de crédito, financiamento e investimento e as sociedades de crédito, financiamento e 

investimento (TABELA 3). 
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TABELA 3 - apresenta as melhores garantias, rendimento e resgate da LC. 

Garantia Pelo aceitante, por contrato de abertura de crédito com garantias 

próprias; ele afirma a existência de fundos na data de resgate. 

Tipos de 

rendimento 

Renda pré fixada ou pós fixada 

Rendimentos Pagos no final, juntamente com o principal, ou contidos no valor de 

resgate, nas letras negociadas com deságio. Podem ser pagos 

mensalmente, LC com renda mensal. 

Resgate Só pode ser exigido a partir da data de vencimento. Pode ser 

negociada antecipadamente no mercado secundário. 

Emissão Vinculada aos contratos de financiamento que lhe dão origem. 

Limitada a um teto máximo, em função do patrimônio líquido da 

empresa aceitante. 
Fonte: Cavalcante (2009) 

 

Commercial Paper 

             De acordo com BM&FBovespa (2015) as notas promissórias, também conhecidas 

como commercial papers, são títulos de curto prazo emitidos pelas empresas para financiar 

seu capital de giro. O investimento está acessível a qualquer tipo de investidor, os investidores 

devem analisar o risco de crédito desse tipo de aplicação, visto que se tornam credores da 

empresa. Os recursos emprestados serão pagos nos prazos, condições e garantias 

predeterminados no ato da emissão da nota promissória. Caso o investidor queira se desfazer 

do título antecipadamente, pode vendê-lo a outro investidor no mercado secundário, mas sem 

qualquer garantia de retorno, pois estará sujeito às condições de mercado naquele momento. 

No mercado secundário, as notas promissórias registradas na Bolsa podem ser compradas e 

vendidas no Bovespa Fix e no Soma Fix, mediante orientação de uma corretora.  

              O commercial paper ou nota promissória representa um instrumento de dívida 

emitido por uma companhia no mercado nacional ou intermediário para o financiamento de 

curto prazo. Com prazo de vencimento de, no mínimo 30 dias e de, no máximo 180 dias para 

companhias fechadas ou, no máximo 360 dias para companhias abertas. Devido ao curto 

prazo de investimento, tais instrumentos não são usados para o financiamento do ativo 

imobilizado (LIMA, 2012). 

Segundo Cetip (2015), para o investidor, a remuneração da Nota Comercial pode ser 

um ponto atrativo. O instrumento financeiro pode ser indexado a taxas prefixadas ou pós-

fixadas, como DI, SELIC, IPCA, TJLP, entre outros. Mas vale lembrar que incorporada à 

remuneração está o risco de crédito da instituição emissora. 
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Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 

De acordo com Oliveira (2014), o Certificado de Recebíveis Imobiliários é um título 

de crédito emitido sob a forma escritural e circulada mediante termo de cessão ou de 

transferência, observando as tendências mundiais de desmaterialização do Direito Cambiário. 

As transmissões são anotadas em termos de sistema de registro que são fundamentais à 

própria transferência. 

Os CRI permitem que um fluxo de créditos imobiliários de médio ou longo prazo seja 

convertido em ativos financeiros negociáveis à vista, por meio dos sistemas centralizados de 

custódia e liquidação financeira (CETIP / BM&F Bovespa 2015). 

De acordo com a Companhia Brasileira de securitização CIBRASEC (2015), a 

securitização representa uma fonte alternativa para a captação de recursos pelos participantes 

do mercado imobiliário. É um processo estruturado e coordenado por uma instituição 

especializada (companhia securitizadora), por meio do qual os créditos imobiliários são 

convertidos em títulos imobiliários (Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI), passíveis 

de negociação nos mercados financeiro e de capitais. 

 

COE – Certificado de Operações Estruturadas 

          O COE é um instrumento de captação, único e indivisível que mistura o componente 

caixa com as funcionalidades de um derivativo, porém com maior transparência para 

investidores, emissores e reguladores, garantindo grande flexibilidade e dinamismo. Uma das 

grandes vantagens desse certificado é a customização das combinações entre ativo subjacente 

e funcionalidades com as necessidades individuais do investidor. Dessa forma, aqueles que 

procuram diversificação de investimento em busca de retornos com ponderações entre renda 

fixa e renda variável terão acesso a um leque grande de opções com esses novos produtos 

(BM&FBovespa, 2015).  

Segundo ANDIMA (2015), procedimentos e condições relativas ao registro, à 

estruturação, às modalidades e ao processo de suitability que deverão ser observadas na 

distribuição, colocação ou negociação do COE. Com o objetivo de promover as melhores 

práticas de mercado, os membros do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de 

Negociação de Instrumentos Financeiros, decidiram pela publicação de uma Deliberação para 

tratar das regras que deverão ser observadas no âmbito da autorregulação quando da emissão, 

colocação, distribuição ou negociação do COE. 

 

Fundos de Investimentos 

           Segundo BM&FBovespa (2015), existe diferentes tipos de Fundos. Entre eles estão: os 

fundos de índices (ETFs), os fundos fechados, os fundos imobiliários, os fundos de 

investimento em participações e os Certificado de Potencial Adicional de Construção 

CEPACs. Fundos de investimento são aplicações financeiras formadas por grupos de 
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investidores que, juntos, têm mais força e capital para atingir melhores rendimentos em seus 

investimentos. Dependendo do tipo de fundo em que é aplicado o dinheiro, as carteiras podem 

ser mais ou menos diversificadas. 

            De acordo com AMBIMA (2015), o mês de julho de 2015 marcado pela alta 

acentuada do dólar (9,39%), os fundos das categorias Cambial e Multimercados, que vinham 

apostando na valorização da moeda norte‐americana e em investimentos no exterior, 

apresentaram as maiores rentabilidades da indústria. Já o elevado patamar da taxa de juros 

continuou favorecendo as rentabilidades dos fundos Referenciado DI (1,19%) e Curto Prazo 

(1,17%), enquanto a elevação da meta para a Taxa Selic no final do período afetou a curva de 

juros de longo prazo, o que se refletiu na menor valorização do tipo Renda Fixa Índices 

(0,69%). Apesar do recuo de 4,17% do Ibovespa, fundos de Ações com gestão ativa, como os 

tipos Livre (0,34%) e Ibovespa Ativo (0,36%), apresentaram retornos positivos. 

 

METODOLOGIA 

 

Para desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o estudo bibliográfico, que segundo 

Severino (2007) “é um tipo de pesquisa realizada pela maioria dos pesquisadores, que busca 

explicar e discutir um tema ou problema, buscando referências teóricas já publicadas em 

livros, revistas, artigos, periódicos, entre outros”.  

A abordagem do trabalho é qualitativa pois não foi utilizada nenhum instrumento para 

análise estatística de dados. Para Cresewell (2010), a abordagem qualitativa emprega 

diferentes concepções filosóficas; estratégicas de investigação; e métodos de coleta, análise e 

interpretação dos dados. Foi elaborado uma carteira de investimentos contendo os produtos da 

renda fixa mais rentáveis no período de junho 2014 a junho de 2015, através de pesquisas em 

fontes financeiras oficiais como, BM&FBovespa, CVM, CMN e CETIP, pode-se observar 

que os produtos da renda fixa são os mais procurados pelos investidores, conservador e 

moderado que visa uma remuneração com menos risco e maior rentabilidade a curto e longo 

prazo. Com relevância a carteira pode ser utilizada como subsídio para tomada de decisão 

para novos investidores principalmente para os que se enquadram no perfil conservador e 

moderado.  

 Foi utilizado também a pesquisa descritiva  que “visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis 

KAUARK;MANHAES;MEDEIROS (2010).” Essa descrição foi apresentada na análise de 

resultados com a exemplificação de uma carteira de investimento, onde o perfil do investidor 

foi explicado e a carteira foi composta de alguns dos produtos citados no trabalho. 
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CARTEIRA DOS PRODUTOS MAIS RENTÁVEIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

(ENTRE JUNHO DE 2014 E JUNHO DE 2015) 

 

De acordo com a pesquisa realizada na BM&FBovespa, CVM, CMN e CETIP, 

utilizou-se um simulador financeiro do Uol Invest, com valores fictícios de R$ 230.000,00 

(duzentos e trinta mil reais). Sendo assim, foram escolhidos sete produtos financeiros mais 

rentáveis dos últimos 12 meses da renda fixa para compor a carteira, cujo objetivo é 

apresentar os riscos, prazo e rentabilidade dos mesmos.  

A simulação realizada de acordo com as taxas DI-Cetip oficiais divulgadas pelo Banco 

Central, CVM e BM&FBovespa proporciona condições de remuneração de CDI vigentes no 

período de junho de 2014 a junho de 2015, para o valor informado.  

 
TABELA 4 – Simulação Uol Invest, no período de junho 2014 a junho de 2015. 

 
Fonte: Uol Invest (2015) 

 

A simulação considera datas de início e término em dias úteis e envolve algumas 

simplificações no cálculo. Os valores podem diferir marginalmente dos valores obtidos em 

investimentos reais, tendo em vista que as taxas que as compõem, que são Selic, DI e Cetip, 

encontram-se em um cenário variável.   

Objetivando detalhar os produtos da renda fixa nos dozes últimos meses de junho de 

2014 a junho de 2015, com a relevância de apresenta a rentabilidade, risco, remuneração e 

prazo dos produtos financeiros no mercado de capitais. De acordo com Lopes (2014), entre as 

principais funções de uma Sociedade Corretora reside a de oferecer assessoria, por meio de 

profissionais especializados, em análise de mercado, análise de setores da economia e das 

empresas que possuem suas ações negociadas em bolsa de valores. Por acompanharem o 

BANCO FUNDOS DATA COTA PATRIMÔNIO
VAR % 

NO DIA

VAR % 

NO MÊS

VAR % 

NO ANO

VAR % 

EM 12 

MESES

Itaú

CDB 

(BTG PACT MASTER CDB PLUS FI RF CRED PRIV)
22/10/2015 1,1993 2.110.747.000 0,05 0,82 10,82 13,23

BB

DEBENTURES 

(XP DEBENTURES INCENT CRED PRIV MAST 

FIM)

21/10/2015 1,1785 51.123.290 0,05 0,76 8,34

Santander

LCA 

(CALCAS MULT FI CRED PRIV IE)
21/10/2015 1,1359 21.416.150 0,05 0,65 9,46 14,5

Santander

LCI 

(CSHG MONTALCINO FI MULT CRED PRIV IE)
20/10/2015 1,7333 14.708.060 -0,03 0,67 15,38 18,02

Itaú

LC 

(ITAU PRIVATE CAMBIO CAMBIAL FICFI)
21/10/2015 9,3902 949.098 0,79 -1,23 46,99 56,27

BB

TESOURO DIRETO

 (BB TESOURO CP FIC FI)
22/10/2015 1,859 207.429.300 0,05 0,78 10,25 12,52

Itaú

F.INVESTIMENTO

 (ITAU ACOES MULTIFUNDOS FICFI)
20/10/2015 4,8775 22.632.330 -0,96 3,01 -5,46 -8,43
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mercado em tempo integral, possuindo, em geral, equipes que avaliam os principais 

acontecimentos, o desempenho das empresas que estão progredindo e os fatores que podem 

gerar mudanças de cenário, as Sociedades Corretoras prestam um serviço essencial aos 

investidores.   

            Sendo assim, após pesquisas nas corretoras Xp Investimentos, Ativa, Orama e Citi 

Corretora e nos bancos Banco do Brasil, Itaú, Sofisa, Bradesco, foi constatado que os 

produtos mais rentáveis de junho de 2014 a junho de 2015 são: CDB, Debêntures, LCA, LCI, 

LC, Tesouro Direto e Fundo de Investimentos. Tendo como base a taxa de DI de 14,13% ao 

mês, variando de acordo com a Cetip. O risco de investimento pode ser evidenciado em uma 

simples observação sobre as oscilações (gráficos) poderiam indicar o melhor momento para se 

investir. 

Normalmente as aplicações têm prazos que variam entre 30 dias, 180 dias ou até 

mesmo anos. Porém, os CDBs podem ser negociados ou resgatados antes do seu vencimento. 

Destaca-se que não existe a obrigação do banco emissor de recomprar o CDB antes do 

vencimento, quando não tenha assumido nenhum compromisso junto ao cliente. Normalmente 

os bancos atendem as solicitações dos seus clientes para o resgate antecipado. A taxa de juros 

paga pelos bancos pode ser pré-fixada, pós-fixada (VEIGA, 2009). 

 Os riscos envolvendo operações com CDBs consistem no risco de crédito, caso a 

instituição emissora do título venha a quebrar por má gestão e consequentemente não possa 

arcar com seus compromissos. No risco de mercado, está associado à subida da taxa de juros, 

no caso das aplicações pré-fixadas. Contudo, os riscos existentes no CDBs são diminuídos em 

função da existência do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que cobre perdas até o valor de 

R$ 60.000,00 por cliente, ou seja, por CPF. (BRUNI, 2010) 

As debêntures são um título de crédito privado em que os debenturistas são credores 

da empresa e esperam ser remunerados pelo investimento (juros fixos ou variáveis, 

participação no lucro da companhia, prêmio etc.), nas condições e prazos definidos na 

Escritura de Emissão. Elas podem ser negociadas na BM&FBovespa, em mercado de bolsa ou 

de balcão organizado, ou na CETIP. A emissão da debênture poderá ser efetuada com ou sem 

garantias sendo elas a garantia real e a garantia flutuante, ou as Quirografárias e as 

subordinadas que não tem emissão de garantia. 

Cada debênture emitida representa uma fração da dívida contraída pela companhia no 

ato de sua emissão. As empresas são beneficiadas por terem uma maior flexibilidade quanto à 

utilização dos recursos captados dos aplicadores, já que não necessitam apresentarem projetos 

de como serão utilizados os recursos adquiridos através da emissão das mesmas, a 

remuneração e o pagamento de juros aos debenturistas pela emissão dos títulos são menores 

do que se recorresse a financiamentos bancários, de modo geral é comum que as operações 

apresentem taxas de remuneração pós-fixadas tendo como indexador as taxas do CDI ou do 

Selic (CERBASI, 2008). 
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Segundo CETIP (2015), LCI, LCA, LC são títulos bancários cuja rentabilidade é 

fixada com base no CDI, e são garantidos pelo FGC. A LCI e LCA atualmente são isentas do 

Imposto de Renda, já a LC são tributáveis pelo próprio emissor, o valor a ser pago no imposto 

de renda dependerá de quanto tempo o investidor mantiver seu capital aplicado, já que o valor 

a ser pago no IR diminui conforme o tempo de aplicação do capital. 

LCI e LCA são isentas de Imposto de Renda, diferentemente de outros produtos da 

renda fixa, por isso o rendimento final desses títulos já é líquido. Entretanto, é importante 

frisar que foi anunciado pelo governo que à partir de 2016 esses produtos passarão a ser 

tributados. (Bacen, 2015). 

De acordo com o Tesouro Nacional (2015) em conjunto com a BM&FBovespa criou o 

tesouro direto no intuito de vender títulos públicos pela internet com menor custo. Os títulos 

do tesouro possuem diferentes tipos de rentabilidade (prefixada, ligada à variação da inflação 

ou à variação da taxa de juros básica da economia - Selic), Além de acessível o Tesouro 

Direto oferece boa rentabilidade e liquidez diária, mesmo sendo a aplicação de menor risco do 

mercado.  O título que teve maior rentabilidade entre junho de 2014 e junho de 2015 foi 

Tesouro Prefixado (LTN) onde o investidor recebe o valor investido somado a sua 

rentabilidade. 

 Segundo Tesouro Direto (2015), os impostos cobrados sobre as operações realizadas 

no Tesouro Direto são os mesmos que incidem sobre as operações de renda fixa, como fundos 

de investimento e CDBs: o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), para resgates da 

aplicação em menos de 30 dias, e o Imposto de Renda (IR), com alíquota regressiva a 

depender do prazo do investimento, da seguinte maneira: 

i) 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; 

ii) 20% para aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 

iii) 17,5% para aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 

iv) 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias 

De acordo com BM&FBovespa (2015) os Fundos de investimento são aplicações 

financeiras formadas por grupos de investidores que juntos possuem maior força e dinheiro 

para investir. Existem diversos fundos de investimento sendo eles, os fundos de índices 

(ETFs), os fundos fechados, os fundos imobiliários, os fundos de investimento em 

participações e os Certificado de Potencial Adicional de Construção CEPACs. Porém, 

nenhum deles é garantido pelo administrador do grupo ou pelo FGC. Sua classificação de 

risco varia conforme o fundo investido, desde a de menor risco até o risco mais alto, conforme 

as taxas de juros aumentam favorece as rentabilidades dos fundos Referenciado DI e de curto 

prazo. Segundo BACEN (2015), toda aplicação financeira está sujeita a riscos, pois se o 

Banco Central caso venha decretar uma intervenção, liquidação extrajudicial ou estado de 

insolvência (falência), as intuições financeiras serão de fato prejudicadas. Pode-se observar no 

Gráfico 1 os produtos financeiros mais rentáveis entre junho de 2014 e junho 2015.                                
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Gráfico 1. A evolução da rentabilidade dos riscos dos produtos financeiros. 

 
Fonte. Os autores, 2015. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho abordou os produtos financeiros tendo como objetivo apresentar através 

de uma carteira de investimentos os produtos mais rentáveis (entre junho de 2014 a junho de 

2015). Concluiu-se que entre os produtos mais rentáveis neste período estavam o CDB, 

Debêntures, LCA, LCI, Tesouro Direto (LTN) e Fundos de Investimento (Multimercado). 

Após pesquisas em fontes oficiais do mercado financeiro sobre cada produto e suas 

características, utilizou-se para isso uma simulação no site Uol Invest, primeiramente para 

analisar o perfil do investidor. Esta análise é importante, pois permite que ele possa 

harmonizar seus investimentos com seus objetivos. Foi identificado que o perfil conservador e 

moderado são os mais indicados para investimentos nos produtos da renda fixa, pois 

proporciona a previsibilidade da remuneração e prazo.  

 Os dados apresentados neste artigo são relevantes para os gestores e investidores, 

principalmente de pequeno porte, por subsidiá-lo para melhor tomada de decisão quanto a 

renda fixa. Tendo em vista que, para um investimento ser bem sucedido é necessário 

conhecimento sobre todas as características de cada produto, assim os riscos podem ser 

minimizados e o produto será o adequado ao perfil do investidor. 

 Destaca-se que, num cenário em constante mudança, faz-se necessário 

acompanhamento, disciplinas das taxas de juros, tributação e oscilações na economia. Quanto 

maior a taxa de juros básico da economia (Selic), maior será o rendimento nos produtos 

financeiros atrelados a este indexador. 

 Ressalta-se que, as principais alternativas de investimentos disponíveis da renda fixa 

como o CDB, Debentures, LCA, LCI, LC, Tesouro Direto e Fundo de Investimentos, se 

mantem como uma das melhores alternativas de investimentos a curto e longo prazo, visando 

identificar as mais rentáveis dos 12 últimos meses de junho 2014 a junho 2015. Segundo o 

perfil identificado no decorrer do estudo, foram abordados conceitos, características e 

particularidades que mostram a rentabilidade, remuneração, risco e prazo de cada produto 

financeiro. 
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