O que são títulos
privados de Renda Fixa?
Títulos Privados de Renda Fixa são títulos emitidos

para o tomador. Esta rentabilidade é negociada no

por instituições privadas que possuem remuneração

momento da aplicação.

paga em intervalos e condições pré-definidos.

O Certificado de Depósito Bancário conta também

Existem diversas modalidades disponíveis no

com a modalidade escalonado, que permite definir

mercado, como títulos de Captação Bancária,

taxas por um determinado período para o papel,

Agrícolas, Crédito, Mobiliários, Valores Imobiliários,

sendo o resultado final a composição dessas taxas

entre outros.

predefinidas.

Benefícios
Diversificação do portfólio de
investimentos;
Opções de títulos com a garantia do
Fundo Garantidor de Crédito (FGC)*;
Isenção de IR para pessoas físicas em
algumas modalidades;
Possibilidade de escolha entre
remuneração pré-fixada ou pós-fixada;
*Para valores até R$250 mil. A cobertura engloba principal
e juros.

Conheça os tipos de Títulos Privados:
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO

Risco: Risco associado à solidez do emissor.
Garantias: Aplicações garantidas pelo Fundo
Garantidor de Créditos (FGC) até o limite préestabelecido.
Remuneração: Distribuímos títulos de CDBs pósfixados, com remuneração definida no momento da
negociação.
Liquidez: Diária.
Tributos: Tributado em Imposto de Renda na fonte
de acordo com a tabela regressiva, no momento do
resgate ou vencimento do CDB, sobre a rentabilidade
bruta da aplicação e em IOF nos resgates realizados
antes de 30 dias.
Taxas: Não há cobrança de taxa de custódia. Caso
a Corretora venha a cobrar futuramente, haverá uma
comunicação prévia.

São Certificados de Depósito Bancário emitidos por

LETRA FINANCEIRA

bancos comerciais, múltiplos, de desenvolvimento

Títulos de captação de recursos exclusivos das

e de investimento. Os CDBs são vendidos como

instituições financeiras. É um instrumento de longo

forma de captação de recursos para financiar suas

prazo e com liquidez somente no vencimento da

atividades. Em troca, geram rentabilidade (juros)

aplicação.
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A Letra Financeira pode ser registrada por

Tributos: Títulos isentos de IR e IOF para pessoa

bancos múltiplos, comerciais, de investimento,

física.

de desenvolvimento, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, caixas econômicas,
companhias hipotecárias, sociedades de crédito
imobiliário e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O investimento mínimo
neste ativo é de R$ 150 mil ou R$ 300 mil ( caso
contenha cláusula de subordinação).
Risco: Risco associado à solidez do emissor, Risco de
liquidez e Risco de mercado associado à volatilidade
da taxa de juros.
Garantias: Não há garantia estabelecida para o
mercado.
Remuneração: A remuneração pode ser por taxa
de juros prefixada - combinada ou não com taxas
flutuantes - ou por índice de preços, e admite o
pagamento periódico de rendimentos em intervalo
de no mínimo, 180 dias.
Liquidez: Prazo mínimo de 2 anos (regulatório),
sendo vedado o resgate total ou parcial antes do
vencimento. Os títulos podem ser recomprados pelos
emissores em montante que não ultrapasse a 5% do
total emitido.
Tributos: Tributável em Imposto de Renda de acordo
com a tabela regressiva. Isento de IOF.
Taxas: Não há cobrança de taxa de custódia. Caso

Taxas: Não há cobrança de taxa de custódia. Caso
a Corretora venha a cobrar futuramente, haverá uma
comunicação prévia.

LCA - LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO
Emitido por instituições financeiras, este título está
vinculado a direitos creditórios com o objetivo de
captar recursos para participantes da cadeia do
agronegócio.
Risco: Risco atrelado ao emissor com as garantias
reais das operações de créditos financiadas com os
recursos da LCA.
Garantias: Aplicações garantidas pelo Fundo
Garantidor de Créditos (FGC) até o limite préestabelecido.
Remuneração: Pagamento em dinheiro. Em geral,
possuem a remuneração estabelecida por percentual
do CDI com taxas pré-fixadas ou pós-fixadas.
Liquidez: Resgatável na data de vencimento.
Tributos: Títulos isentos de IR e IOF para pessoa
física.
Taxas: Não há cobrança de taxa de custódia. Caso
a Corretora venha a cobrar futuramente, haverá uma
comunicação prévia.

a Corretora venha a cobrar futuramente, haverá uma
comunicação prévia.

DEBÊNTURES

LCI - LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

São títulos mobiliários de crédito emitidos por

Instrumento de captação que pode ser emitido por

captar recursos no médio e no longo prazo.

instituições autorizadas pelo Banco Central, com
objetivo de financiar o setor imobiliário. Os créditos
imobiliários são geralmente garantidos por hipoteca
ou alienação fiduciária do imóvel.
Risco: Risco atrelado ao emissor com as garantias
reais dos imóveis financiados com os recursos da
LCI.
Garantias: Aplicações garantidas pelo Fundo

empresas na Bolsa de Valores com o objetivo de

Ao investir em debêntures, o investidor adquire
um direito de crédito sobre a companhia emissora,
recebendo uma taxa de juros que varia de acordo
com o tipo da debênture investida.
Consulte mais detalhes na lâmina exclusiva sobre
esse produto.

Garantidor de Créditos (FGC).

CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
(CRI) OU DO AGRONEGÓCIO (CRA)

Remuneração: Pré-fixada ou pós-fixada.

Títulos de renda fixa de longo prazo, emitidos

Liquidez: Somente na data do vencimento, ou após

exclusivamente por uma companhia securitizadora,

um período de carência. Dependendo do produto,

com lastro em um empreendimento imobiliário de

pode variar entre 60 dias a 2 anos.

naturezas distintas que pagam juros ao investidor
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(no caso de CRIs) ou vinculado a direitos creditórios

antes de investir, acesse: www.agorainvest.com.br/

originários de negócios entre produtores rurais

investimentos/ipo-oferta-publica.asp

(ou suas cooperativas) e terceiros, inclusive
financiamentos ou empréstimos (no caso de CRAs).

Existem, ainda, diversos outros Títulos Privados de
Renda Fixa. Caso o investidor tenha interesse em

As emissões de CRIs e CRAs realizadas atualmente

mais informações, entre em contato com a Central

atingem apenas investidores qualificados com

de Atendimento.

aplicação mínima de R$ 300 mil.

Tributos:

Fique de olho nas Ofertas Públicas disponíveis

Para maiores informações sobre a Tabela de IR e o

de CRIs e CRAs e leia atentamente o Prospecto

IOF favor acessar www.receita.fazenda.gov.br.

Para mais informações, acesse www.agorainvest.com.br ou
entre em contato com seu Agente Autônomo de Investimentos
(www.agorainvest.com.br/parceiros).

Esse mercado é um investimento de risco e pode levar a perdas patrimoniais.

