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Quais são as diferenças básicas entre 

“Renda Fixa” e “Renda Variável”?



Investimentos que representam um empréstimo

A remuneração é o retorno do valor emprestado 

acrescido de juros

Juros podem ser pós ou prefixados

Ganhos são limitados aos juros

Riscos são, em geral, mais baixos

(quando o investimento é feito no mercado financeiro)

CARACTERÍSTICAS



São expressos em termos 

percentuais e “no tempo”

Por exemplo:

2% ao mês; 14% ao ano

Juros são o “aluguel do dinheiro”

OS JUROS



JUROS PREFIXADOS

A taxa de juros já é conhecida no início da operação

Exemplos:

15% ao ano

1,5 ao mês



A taxa de juros é vinculada a um “indicador”

O valor nominal da taxa só será conhecido no futuro

Exemplos:

Juros indexados à Selic

95% do CDI

IPCA + 5%

Juros pós-fixados



Quanto ao cálculo, podem ser

SIMPLES

Os juros são somados ao capital inicial ao término da operação

COMPOSTOS

Os juros são somados ao capital a cada período de aplicação

É conhecido como “juros sobre juros”



CURVA LINEAR

Juros simples

CURVA EXPONENCIAL

Juros compostos



Fatores que determinam as taxas de juros

Risco do tomador

Prazo da operação

Inflação



A fórmula dos juros simples:

Valor Futuro (FV) = Valor Presente (PV) * [(1 + taxa (i)) * tempo (n)]

A fórmula dos juros compostos:

Valor Futuro (FV) = Valor Presente (PV) * [(1 + taxa (i)) ^ tempo (n)] 



No vencimento

Juros são acumulados durante toda a “vida” do título e pagos no final

No jargão, são conhecidos como títulos “principal” ou “bullet”

Periodicamente

Juros são pagos em períodos pré-determinados (usualmente períodos semestrais)

Não jargão, são conhecidos como títulos com “cupom”

FORMAS DE PAGAMENTO



Os títulos de Renda Fixa conforme o emissor:

Títulos Públicos

Emitidos pelo governo

No Brasil, apenas o Governo Federal emite títulos

Objetivos: Financiar o déficit público e fazer política monetária (“controle da inflação”)

Títulos Privados

Emitidos por bancos, empresas e outras instituições privadas

Objetivos: Obtenção de recursos (financiamento) de curto ou longo prazos



Títulos de Renda Fixa sofrem incidência, 

basicamente, de dois impostos:

Importo de Renda (IR)

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

TRIBUTAÇÃO



Imposto de Renda: Tabela regressiva

Até 180 dias

181 a 360 dias

361 a 720 dias

Após 720 dias

22,5%

20,0%

17,5%

15,0%

TRIBUTAÇÃO



A tributação na Renda Fixa

IOF: Tabela regressiva

Incide apenas nos primeiros 30 dias

1º dia: 96%

30º dia: 0%

TRIBUTAÇÃO



A tributação na Renda Fixa

Isenções (IR e IOF)

Setores isentos:

Imobiliário

Agronegócio

Infraestrutura

Isenção (apenas IOF):

Debêntures (títulos de empresas)

TRIBUTAÇÃO



Formas de se investir em Renda Fixa:

Aquisição de títulos individuais

Fundos de investimento



Fundos de investimentos são “condomínios” de investidores,

com identidade jurídica própria e com patrimônio dividido em cotas.

FUNDOS DE INVESTIMENTO



Tipos mais comuns:

Fundos “comuns” (mútuos)

Fundos de investimento em cotas (FIC)

Fundos previdenciários abertos

Fundos previdenciários fechados

(fundos de pensão)

FUNDOS DE INVESTIMENTO



Fundos de investimento possuem

um gestor e um administrador 

Gestor:

Administra a carteira e toma decisões

de investimentos

Administrador:

Faz a administração “operacional” do fundo

FUNDOS DE INVESTIMENTO



Quanto à carteira de investimentos, os fundos podem ser:

Fundos de curto prazo

Investem em títulos de renda fixa  de curto prazo, públicos ou  privados,

com baixo nível de risco

Fundos  referenciados

Acompanham um índice de referência (benchmark)

Investem, pelo menos, 95% do patrimônio  em ativos associados ao benchmark

Investem, pelo menos, 80% do patrimônio  em títulos de renda fixa de baixo risco

Fundos de renda fixa

Investem, no mínimo, 80% do patrimônio em títulos de renda fixa

Fundos de ações

Investem, no mínimo, 67% do patrimônio em ações

Fundos multimercado

Têm maior flexibilidade para investir o patrimônio

FUNDOS DE INVESTIMENTO



Vantagens:

Comodidade

(um gestor profissional está tomando as decisões)

Diversificação

Desvantagens:

Custos (taxas de administração, performance)

Tributação (nos fundos não previdenciários)

Falta de autonomia do investidor

FUNDOS DE INVESTIMENTO





Emitidos pelo Banco Central

Mercados mais conhecidos de títulos públicos:

“Mercado aberto” (Instituições financeiras)

“Tesouro Direto” (pessoas físicas)

TÍTULOS PÚBLICOS



Quais são os títulos públicos?

LFT (Letra Financeira do Tesouro)

Pós-fixado indexado à taxa Selic

Sem “cupom”

TÍTULOS PÚBLICOS



TÍTULOS PÚBLICOS

Quais são os títulos públicos?

LTN (Letra do Tesouro Nacional)

Prefixada

Sem “cupom”



Quais são os títulos públicos?

NTN-B (Nota do Tesouro Nacional Serie B)

Pós-fixado (IPCA + taxa prefixada)

Com “cupom”

TÍTULOS PÚBLICOS



Nomenclatura dos títulos públicos no TESOURO DIRETO:

LFT - Tesouro Selic

LTN - Tesouro Prefixado

NTN-B - Tesouro IPCA com juros semestrais

Tesouro IPCA (sem correspondente fora do Tesouro Direto)

TÍTULOS PÚBLICOS



Características dos títulos públicos negociados no TD:

Vários vencimentos disponíveis

Liquidez diária

Taxas de juros independem do valor aplicado

Aplicação mínima: 30 reais

Transações feitas através de um “agente de custódia”

TÍTULOS PÚBLICOS



Os preços dos títulos públicos:

Expressos em “P.U.” (Preço Unitário)

Títulos prefixados: Preço de R$ 1.000,00 – “desconto”

Títulos pós-fixados: Preços de R$ 1.000,00 arbitrados 

em uma “data-base” com atualização subsequente.

TÍTULOS PÚBLICOS



Caderneta de Poupança

No mínimo 65% dos recursos usados 

em financiamentos imobiliários

Sem prazo (“título perpétuo”)

Juros de 0,5% a.m. + TR (ou 70% da 

Selic em condições especiais)

Liquidez diária

Garantia: Fundo Garantidor de Créditos

TÍTULOS PRIVADOS 

BANCÁRIOS



CDB – Certificado de Depósito Bancário

Podem ser prefixados ou pós-fixados

Juros variam conforme banco emissor

Liquidez diária ou “prazo fixo”

Podem ser negociados ou transferidos

Garantia: Fundo Garantidor de Créditos

TÍTULOS PRIVADOS 

BANCÁRIOS



RDB – Recibo de Depósito Bancário

Similar ao CDB, mas não pode ser negociado, 

transferido ou resgatado antes do vencimento

TÍTULOS PRIVADOS 

BANCÁRIOS



LCI – Letra de Crédito Imobiliário

Podem ser prefixados ou pós-fixados

Juros variam conforme banco emissor

Prazo mínimo para aplicação e resgate: 90 dias

Isentas de IR e IOF

Garantia: Fundo Garantidor de Créditos

TÍTULOS PRIVADOS 

BANCÁRIOS



LCA – Letra de Crédito do Agronegócio

Similar às LCIs

TÍTULOS PRIVADOS 

BANCÁRIOS



LC – Letra de Câmbio

Idênticas aos CDBs, porém emitidas por 

sociedades de crédito, investimento e 

financiamento (conhecidas como "Financeiras").

TÍTULOS PRIVADOS 

BANCÁRIOS



Características

Emitidas por empresas S.A.s não financeiras

Altamente flexíveis quanto a juros, prazos e garantias

Não possuem cobertura do FGC

“Debêntures de Infraestrutura” (criadas em 2011 e 

isentas de impostos)

DEBÊNTURES





CONSERVADOR MODERADO AGRESSIVO

PERFIS DE RISCO

DO INVESTIDOR



Popularmente, a Renda Fixa é associada

a investidores conservadores

Mas existem instrumentos de Renda Fixa que 

podem ser classificados como “agressivos”



TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULOS BANCÁRIOS (COM FGC)

DEMAIS TÍTULOS

MAIS SEGUROS

MENOS SEGUROS

A HIERARQUIA DOS RISCOS



Realização:


