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1. LCI e LCA
1.1 LCI 

A LCI é um titulo de renda fixa privada 
emitido por um banco que tem lastro em 
empréstimos imobiliários. Os títulos podem 
ter rentabilidade pré ou pós-fixada. Sendo 
assim, o investidor pode saber exatamente 
o quanto vai receber durante o período de 
aplicação ou então terá um retorno que 
ficará de acordo com as taxas de juros 
praticadas no mercado.

No caso das pós-fixadas, o investidor 
receberá um percentual do CDI (Certificado 
de Depósito Interbancário) negociado 
com a instituição que emite o título. O 
CDI geralmente fica bem próximo à Selic, 
que é a taxa básica de juros da economia 
brasileira, fixada pelo Banco Central a cada 
45 dias. Normalmente, quanto maior o 
prazo da sua aplicação, maior o percentual 
do CDI pago aos investidores. Já no caso da 
prefixada, o investidor sabe no momento 
da aplicação qual será seu rendimento, 
independentemente da oscilação do CDI 
no período.

Uma das grandes vantagens deste tipo 
de investimento em LCI é o fato dela ser 
garantida pelo FGC (Fundo Garantidor 
de Crédito) até o limite de R$250.000,00. 
Portanto quer dizer que, caso a instituição 
bancária onde você investe tenha 
problemas e, na pior das hipóteses venha 
à falência e “quebre”, o FGC garante até 
este limite aplicado. É como se o investidor 
contasse com um seguro contra perdas. É 
a mesma segurança que tem a caderneta 
de poupança. Para quem quer investir mais 
do que o limite de R$250.000,00, a dica 
é optar por vários títulos de instituições 
diferentes. Assim, o investidor poderá 
garantir um retorno mais elevado em um 
investimento cujo risco continuará baixo, 
graças ao FGC.

1.2 LCA 

Do ponto de vista do investidor, 
praticamente não há diferença entre investir 
em LCI ou LCA, a única coisa que muda é o 
lastro do papel. As LCA (Letras de Créditos 
de Agronegócio) são títulos emitidos 
por bancos garantidos por empréstimos 
concedidos ao setor de agronegócio. Estes 
títulos foram criados pelo governo com 
objetivo de ampliar os recursos disponíveis 
ao financiamento agropecuário.

Os títulos podem ter rentabilidade pré 
ou pós-fixada assim como as LCI. Sendo 
assim, o investidor pode saber exatamente 
o quanto vai receber durante o período de 
aplicação ou então terá um retorno que 
ficará de acordo com as taxas de juros 
praticadas no mercado.

A LCA também é garantida pelo FGC no 
limite de R$250.000,00, assim como as 
LCI. Exatamente da mesma forma como 
explicado acima.
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1.2.1 Riscos 

Risco de Crédito – A LCA e LCI 
tem o risco de crédito, em caso da 
“quebra” do banco emissor do titulo. 
Entretanto, como falamos há a garantia 
do investimento do FGC de até 
R$250.000,00 que traz maior segurança 
para o investidor que respeitar este 
limite. É bastante recomendável que 
o investidor que tenha R$400.000,00 
para investir, divida entre dois emissores 
diferentes.

Liquidez – A LCA e LCI normalmente 
só pode ser resgatada no vencimento 
do titulo. Por isso, caso tenha algum 
imprevisto e necessite do dinheiro com 
uma certa urgência, o investidor não 
poderá usá-lo e terá de buscar outra 
forma de levantar recursos.

1.3 Custos 

Pode ou não haver cobrança de taxa de 
custódia.

1.3.1 Imposto de Renda 

Esses dois títulos são dois tipos de 
investimentos em renda fixa isentos de 
Imposto de Renda.

1.4 Como investir

Escolha um banco emissor ou corretora 
autorizada a ser o intermédio da compra 
do titulo. 

Pesquise o tipo de titulo que vai comprar. 
Existe títulos pré ou pós-fixada. Titulos 
prefixados são mais difíceis de encontrar 
e são indicados apenas a quem aposta 
em queda dos juros ao longo do período 
de aplicação.

Fique atento em relação ao prazo de 
vencimento. Os prazos variam de acordo 

com as características e, normalmente, 
quanto maior o prazo do vencimento, 
maior a rentabilidade. Mas atente-se ao 
fato de que geralmente estes papéis 
não tem liquidez diária e só permitem o 
resgate no vencimento.

2.CDB
O CDB (Certificado de Depósito 

Bancário) é um titulo que os bancos 
emitem para se capitalizar. Ou seja, para 
financiar suas atividades de crédito. 
Portanto, ao adquirir e investir em um 
CDB, é como se o investidor estivesse 
efetuando uma espécie de “empréstimo” 
para a instituição bancaria em troca de 
uma rentabilidade.

Existem três tipos principais de CDB: 
O prefixado, pós-fixado e os que pagam 
juros mais um índice de inflação. No 
primeiro, o investidor negocia com o 
banco uma taxa predefinida e durante a 
vigência daquele titulo, receberá sempre 
a remuneração acordada no momento 
do investimento.

O segundo é aquele cuja remuneração 
varia de acordo com um índice de inflação 
(o mais usado é o IPCA) e uma taxa de 
juros prefixada. Então o investidor pode 
ganhar por exemplo, o IPCA mais 7% a.a. 

Porém, o mais comum é o pós-
fixado. Neste caso, a rentabilidade do 
investimento é baseada em alguma  taxa 
de referência. A principal delas é o CDI 
que está sempre bastante próxima da 
Selic. 

Isso quer dizer que, ao comprar um CDB 
pós-fixado, você terá uma rentabilidade 
bem parecida com a Selic. Mas é 
necessário que nós nos atentemos ao 
seguinte: o percentual que será pago do 
CDI não é fixo e pode variar de banco para 
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banco, dependendo do valor investido e 
negociação efetuada. Existem instituições 
que oferecem uma rentabilidade de 80% 
do CDI enquanto outras podem chegar 
até 120% do CDI, por exemplo. Por isso, 
sempre pesquise antes de decidir por 
uma ou outra aplicação.

Outro ponto importante e que deve ser 
levado em conta na hora de optar por um 
CDB é o fato de esta aplicação também 
ser garantida pelo FGC até o limite de 
R$250.000,00. Caso o banco emissor do 
CDB quebre, o investidor tem a segurança 
de ter até este valor garantido pelo fundo.

2.1 Riscos 

Crédito - Um dos principais riscos 
do CDB é o de crédito, ou seja, de a 
instituição bancária “quebrar” e ficar sem 
recursos para pagar o valor aplicado 
ao investidor. Entretanto, esse tipo de 
aplicação é garantido pelo FGC (Fundo 
Garantidor de Crédito) até o limite de R$ 
250 mil. Ou seja, para aplicações de até 
este valor, o investidor pode aplicar sem 
grandes receios.

 Liquidez - Nem todos os CDBs possuem 
liquidez diária. Isso quer dizer que o 
investidor pode ter de esperar o término 
do prazo de carência para resgatar 
os recursos. Nesses casos, entretanto, 
geralmente o retorno é mais interessante. 
Se você não sabe quanto tempo poderá 
deixar o dinheiro investido, é arriscado 
abrir mão da liquidez diária. Nesses casos, 
uma solução interessante é investir em um 
tipo de CDB conhecido como escalonado 
ou progressivo. Esse título de renda fixa 
garante liquidez diária, mas, ao mesmo 
tempo, prevê o aumento da remuneração 
à medida que o prazo de investimento 
fica maior.

2.2 Custos  

Uma das principais vantagens do CDB 
é que não é cobrada nenhuma taxa para 
essa aplicação, ao contrário de fundos 
DI ou Tesouro Direto, por exemplo. Mas 
o investidor terá de pagar IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras) para 
aplicações de menos de 30 dias. 

Outro tributo, este obrigatório para 
todos os casos de investimento em CDB, 
é o Imposto de Renda. A alíquota varia 
de acordo com o prazo da aplicação.
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Prazo do 
investimento

Até 180 dias

181 até 360 dias

361 até 720 dias

Acima de 720 dias

Alíquota 
de IR

22,50%

20,00%

17,50%

15,50%



Como comprar CDB, LCI 
e LCA na plataforma da 
CM Capital e.PLUS?

Basta entrar na sua área logada do 
site, ir no menu ao lado esquerdo, 
clicar em Renda Fixa e depois em 
“Investir em Renda Fixa”: 1

2

3

4

Feito isso, todos os títulos disponíveis 
aparecerão e você poderá filtrá-los por 
“Produto” (CDB, LCI ou LCA pré ou pós), 
pelo Indexador (IPCA, IGPM, etc) e pelo 
emissor (o banco que emite aquele título). 

Quando escolher o titulo que mais 
se aplica a você, basta clicar ao lado 
direito do que você escolher neste 
símbolo de carrinho ao lado  :

Quando clicar no símbolo de carrinho, 
aparecerá um campo para selecionar 
a quantidade. Selecionando a 
quantidade, o Valor será preenchido 
automaticamente. Feito isso, basta 
clicar em Comprar:
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E pronto! Quando fizer isso você já terá o seu dinheiro aplicado em uma Renda Fixa 
Privada da sua preferência e que mais se encaixa com você! 

Muitos clientes perguntam: “Mas como vou saber quanto vai render?”. Essa é uma 
resposta muito simples de te dizer, ou melhor, uma resposta muito simples que você 
mesmo pode encontrar. No nosso site temos um simulador de investimentos para que 
você possa comparar o seu investimento com a da Poupança, por exemplo. Vamos lá! 

Vá até nosso site www.cmcapital.com.br e clique em Simuladores: 

Quando fizer isso aparecerá um tela que você pode comparar inclusive Tesouro Selic, 
Tesouro IPCA+, Prefixado e estes de Renda Fixa Privada de CDB, LC, LCI ou LCA.

É bem simples, em “Investimento Inicial” você coloca o quanto irá colocar naquele 
momento da aplicação, no meu caso, irei usar o exemplo de R$5.000,00. Em “Investimento 
mensal” você coloca caso queira mensalmente aplicar naquele título, para o exemplo ser 
mais simples deixarem em R$0,00. Ou seja, apenas a minha aplicação inicial será usada 
como base. E em período, você coloca o período que o seu título tem, de 2, 3, 4 anos. 
Sua tela irá ficar assim: 

Tá pronto! Aí está a comparação do seu investimento com a poupança. É claro, você 
também pode comparar com os títulos do Tesouro, basta fazer o mesmo caminho, 
clicando em Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ ou Tesouro Prefixado.
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