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Luva de boxe: Fundos DI, Tesouro Direto e títulos de bancos superam o retorno da poupaça

Priscila Yazbek, de EXAME.comSiga-me

São Paulo - O rendimento da poupança tem sido bem inferior ao de outrosinvestimentos, mas
tem quem deixe o dinheiro aplicado na caderneta por pura falta de conhecimento sobre as outras
opções de aplicações disponíveis no mercado.
Para te ajudar na tarefa de explorar boas oportunidades de investimento, ou deixar a preguiça de
lado (se esse for o caso) e, enfim, buscar um retorno melhor para o seu dinheiro, EXAME.com
listou algumas aplicações que podem ser boas alternativas para quem sempre quis se divorciar
da poupança, mas tem medo de se aventurar por outros mares.
São investimentos com baixo risco, pouco complexos e com rendimentos que deixam a
poupança no chinelo. Veja a seguir.

Tesouro Selic
O Tesouro Selic (antes chamado de LFT) é um título público, negociado por meio da
plataforma de negociação online Tesouro Direto. Ele paga ao investidor a variação da taxa
básica de juros - a taxa Selic - durante o período da aplicação.
Como o emissor dos títulos é o governo, ele tem baixíssimo risco de crédito, que seria o risco de
o emissor desonrar o pagamento. “O risco é menor do que o da poupança, já que, enquanto a
poupança conta com a segurança do FGC [Fundo Garantidor de Crédito], o Tesouro Direto
conta com a segurança do governo”, diz André Moraes, analista da XP Investimentos.
Ainda que alguns investidores questionem se o risco de calote dos títulos públicos é de fato
baixo, economistas dizem que a probabilidade de o governo desonrar os pagamentos dos títulos
é remota. Apenas para citar um dos argumentos que reforça o baixo risco de crédito do Tesouro,
como os títulos são emitidos em reais, no limite o governo poderia emitir papel-moeda para
honrar os pagamentos (veja por que o risco de calote do Tesouro é baixíssimo).
Diferentemente de outros títulos públicos, o Tesouro Selic também não apresenta risco de
prejuízo ao ser vendido antes do prazo, já que ele paga a variação da taxa Selic, que é sempre
positiva. No máximo ele pode ter um pequeno deságio, que seria uma taxa deduzida da variação
da Selic paga para compensar o Tesouro pela venda antes do prazo em um momento de baixo
interesse pelo papel.
Mas nada que se compare ao risco de prejuízos dos outros títulos, que ao serem vendidos antes
do vencimento podem gerar perdas significativas do valor investido (conheça os riscos de cada
título).
Outra grande vantagem, comum a todos os títulos públicos, é que eles são muito democráticos:
o investidor que aplica 100 reais tem exatamente a mesma rentabilidade de quem aplica 1
milhão de reais.
O investimento também é bem acessível. O investidor pode comprar apenas uma fração de um
título, desde que não compre menos de 1% de um título e não invista menos de 30 reais. Como o
Tesouro Selic é atualmente vendido por 7.058,52 reais, com 70,58 reais (1% do título) já é
possível fazer a aplicação (veja os preços dos títulos à venda).
É importante tomar cuidado com as taxas de administração cobradas pelas instituições
financeiras autorizadas a negociar os títulos públicos, chamadas de agentes de custódia.
Enquanto algumas isentam o investidor do pagamento dessa taxa, outras chegam a cobrar até
2% ao ano, o que compromete os ganhos (confira a lista de agentes de custódia e as taxas
cobradas por cada um deles).
Uma das principais desvantagens dos títulos públicos é o desconto de Imposto de Renda (IR):
aplicações feitas em até 180 dias são tributadas à alíquota de 22,5%; de 181 dias a 360 dias o
imposto cai para 20%; de 361 a 720 dias vai para 17,5%; e acima de 721 dias é aplicada a menor
alíquota, de 15%.
Ainda assim, o rendimento do Tesouro Selic em um ano (quando o desconto de IR é de 20%) é
de 11,48%, considerando a Selic atual, de 14,25% ao ano. Ou seja, fica bem acima dos 7,56% ao

ano da poupança (rentabilidade da caderneta nos últimos 12 meses, segundo a Calculadora do
Cidadão, do Banco Central), que é isenta de IR.
Veja o passo a passo para investir nos títulos públicos.
Certificado de Depósito Bancário (CDB)
Ao aplicar em um CDB, o investidor empresta dinheiro ao banco e é remunerado por isso,
enquanto o banco utiliza os recursos captados para emprestá-los a outros clientes. Assim, o
banco pega o seu dinheiro em uma ponta e empresta na outra, pagando uma taxa menor para
captar do que aquela cobrada para emprestar, o que garante seu lucro.
O mais comum é que os CDBs sejam pós-fixados e atrelados à taxa DI, o que significa que eles
pagam ao investidor certo percentual dessa taxa, que fica muito próxima à taxa Selic.
Moraes, analista da XP Investimentos, afirma que os CDBs podem ser uma boa alternativa à
poupança, sobretudo pelo baixo risco. “Esse investimento tem exatamente a mesma segurança
que a poupança porque ambos contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito [FGC],
mas o retorno do CDB chega a ser o dobro do retorno da caderneta”, diz.
O FGC é uma entidade mantida pelos próprios bancos para garantir a segurança do mercado
financeiro. Em caso de quebra do banco, ele reembolsa ao investidor o seu prejuízo, mas até o
limite de 250 mil reais por conta e por CPF. Ou seja, se o investidor aplicar 300 mil reais em um
só banco, mesmo que o valor seja dividido entre títulos diferentes, o limite de reembolso é de
apenas 250 mil reais.
Além disso, como a proteção é válida por conta, mesmo que duas pessoas sejam titulares de uma
conta conjunta o reembolso em caso de prejuízo será de 250 mil reais e não de 500 mil reais.
Ainda que os CDBs sofram desconto do Imposto de Renda (IR) – enquanto LCIs e LCAs são
isentas, como será visto a seguir – o banco pode oferecer uma rentabilidade mais alta para os
CDBs do que para os investimentos isentos porque os valores captados com esse título não
precisam ser destinados para uma linha de crédito específica, como ocorre com as LCIs e LCAs.
É importante, portanto, comparar a rentabilidade líquida do CDB (descontado o IR), para
verificar se sua remuneração é superior a de outros investimentos que são isentos.
Vale ressaltar que o CDB é um produto cujas taxas de remuneração costumam ser negociadas
com o banco. Assim, se você for um cliente antigo, ou tiver um bom volume de recursos para
investir, não deixe de tentar negociar uma taxa maior.
Os bancos menores costumam oferecer taxas mais atraentes, já que eles têm mais risco de
quebrar e não captam clientes com a mesma facilidade dos bancos grandes e mais conhecidos.
Nos bancos médios é possível encontrar facilmente CDBs que pagam mais de 100% da taxa DI,
já nos bancos médios normalmente é oferecido um percentual de 90% da taxa, ou menor.
Outra vantagem dos CDBs é que muitos oferecem liquidez diária, ou seja, permitem o resgate
do valor investido a qualquer momento. No entanto, as melhores remunerações são obtidas nos
CDBs de longo prazo, com vencimento em um, dois ou três anos.

No caso do banco Sofisa, por exemplo, um CDB com liquidez diária paga 100% do CDI, já um
CDB com prazo de três anos, que só permite o resgate no vencimento, rende 110% do CDI.
Os CDBs também costumam ser muito acessíveis. No banco Sofisa, por exemplo, é possível
investir com apenas 1 real.
Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)
A LCA é o título emitido pelos bancos para financiar participantes da cadeia do agronegócio.
Sua principal vantagem é a isenção de IR, benefício concedido pelo governo como forma de
incentivar o crédito ao setor.
Já as desvantagens da LCA são os prazos de vencimento mais longos e a exigência de aportes
maiores do que o CDB. Alguns bancos exigem aportes de dezenas de milhares de reais para a
LCA, ou podem nem oferecer esta opção. No entanto, bancos como o Sofisa já oferecem LCAs
com aportes mínimos de 1 real.
André Moraes, analista da XP, afirma que, por mais que a oferta de CDBs seja mais abundante e
as LCIs e LCAs tenham ficado mais escassas nos últimos anos, o investidor ainda consegue
encontrar esses títulos sem grande dificuldade no mercado. “É possível encontrar produtos na
prateleira com boas taxas, de até 97% da taxa DI, e com aportes mínimos de 10 mil reais”, diz.
As LCAs também contam com a proteção do FGC, assim possuem o mesmo risco
de crédito que a poupança, que também é protegida pela entidade.
A baixa liquidez, ou seja, a dificuldade de resgatar os recursos antes do prazo deve ser um ponto
a ser considerado. “Algumas LCAs têm prazos de vencimento superiores a um ano ou dois e o
investidor não consegue resgatar os recursos antes desse prazo”, diz Moraes.
Assim, por mais que a rentabilidade da LCA seja superior a de outras opções, como os CDBs, a
aplicação pode não valer a pena para investidores que não têm certeza se realmente podem abrir
mão dos recursos durante o prazo do investimento.
Letra de Crédito Imobiliário (LCI)
Muito semelhante à LCA, a LCI também conta com isenção de IR e é o título emitido pelos
bancos para obtenção de recursos destinados a financiamentos do setor imobiliário. Sua
desvantagem pode ser o aporte inicial elevado e o prazo mais longo.
Assim como as LCAs, é mais comum que os bancos exijam aportes elevados para investimentos
em LCIs. Mas, novamente, vale ressaltar que alguns bancos podem aceitar aportes menores,
como o Sofisa, que permite ao investidor aplicar em LCIs com apenas 1 real.
A remuneração da LCI, assim como do CDB e da LCA, pode variar muito de acordo com a
estratégia de cada banco. Se por ventura o banco precisar captar recursos para fornecer crédito a
um empreendimento imobiliário, por exemplo, ele pode emitir LCIs com taxas superiores às
taxas da LCA e do CDB.

Por isso, é importante pesquisar entre diferentes bancos as taxas oferecidas e comparar as
rentabilidades dos CDBs, LCIs e LCAs para checar qual título oferece o maior rendimento lembrando que, ao comparar o rendimento com o CDB é importante descontar o IR cobrado.
A LCI tem o risco de crédito semelhante ao da poupança e da LCA, já que também conta com a
proteção do FGC.
Fundos DI
Os fundos referenciados DI são tipos de fundos que aplicam majoritariamente em
investimentos que acompanham as variações da taxa DI. Eles oferecem baixo risco, já que os
investimentos atrelados à taxa DI costumam ser conservadores.
Apesar de não contarem com a proteção do FGC, como os fundos possuem CNPJ próprio, por
mais que a instituição responsável pelo fundo vá à falência, o fundo não é afetado, apenas passa
a ser gerido por outra instituição.
William Eid, professor da Fundação Getúlio Vargas cita como principal vantagem dos fundos
sua facilidade. “A partir de 100 reais é possível investir em fundos DI, enquanto LCIs, LCAs e
CDBs, principalmente nos grandes bancos, exigem aportes maiores”, afirma.
As desvantagens do investimento são a taxa de administração e o desconto de IR, cobrado por
meio do sistema de tributação conhecido como "come-cotas", no qual o imposto é cobrado duas
vezes ao ano (em maio e novembro) e é deduzido por meio da redução do número de cotas do
fundo - daí seu apelido.
Ainda que esses fundos possam atingir o rendimento de 100% da taxa DI, como alguns CDBs e
o Tesouro Selic, com o desconto da taxa de administração eles podem facilmente perder dessas
outras aplicações. As taxas variam bastante, mas costumam partir de 1% e chegam a até 5% ao
ano, taxa considerada caríssima.
Outro problema dos fundos DI é que não existe nenhuma garantia de que o fundo conseguirá
atingir a uma rentabilidade de 100% da taxa DI, portanto cabe ao investidor buscar um gestor
com bom histórico, que seja capaz de bater a taxa DI.
Por conta dessas desvantagens, André Moraes defende que os fundos DI são interessantes
apenas para investidores que querem deixar toda a responsabilidade para o gestor.
“Eles são indicados somente para investidores que não querem se preocupar de forma alguma
com prazos, onde investir, etc. Por mais que o gestor do fundo seja muito bom, por causa da
taxa de administração ele nem sempre ele consegue superar a taxa DI, enquanto CBDs, LCIs e
LCAs, superam facilmente", diz Moraes.
Comparativo
Confira na tabela a seguir uma comparação entre os rendimentos de cada uma das aplicações
citadas acima em prazos de um ano e dois anos e o investimento mínimo de cada uma delas.
No caso dos CDBs, LCIs e LCAs foram considerados percentuais da taxa DI comumente
oferecidos no mercado, mas os rendimentos podem variar de acordo com o banco. E no caso dos

fundos DI foi considerada uma rentabilidade de 100% da taxa DI, mas, da mesma forma,
dependendo da gestão, o fundo pode apresentar uma rentabilidade superior ou inferior à
apresentada abaixo.
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*Para facilitar o cálculo, todos os rendimentos da tabela consideraram uma taxa DI igual à
atual taxa Selic, de 14,25% ao ano. Apesar de ficar próxima à taxa Selic, no entanto, a taxa DI
costumam ficar um pouco abaixo da taxa básica de juros.
**1 real é o investimento mínimo exigido pelo Banco Sofisa, mas outros bancos costumam
exigir aportes maiores, sobretudo no caso das LCIs e LCAs, que costumam exigir investimentos
de pelo menos 10 mil reais.
Diversifique
Ainda que as aplicações citadas estejam entre as mais conservadoras do mercado, nenhum
investimento está totalmente livre de riscos.
Por isso vale a pena seguir a velha e boa dica de não colocar todos os ovos numa cesta só.
Assim, você não corre o risco de concentrar todos os recursos em um investimento e perder
100% do dinheiro se o improvável ocorrer, afinal outros investimentos podem segurar a onda.

Veja, no vídeo a seguir, quais investimentos são protegidos contra quebra do banco:

