
 

Investtop | www.investtop.com.br 
 

1 

 
 
 
 
  



 

Investtop | www.investtop.com.br 
 

2 

 

Conteúdo 
 
Introdução .................................................................................................................................................. 4 

CDB ............................................................................................................................................................. 6 

O que é CDB? ....................................................................................................................................................6 

Liquidez .............................................................................................................................................................6 

Tributação .........................................................................................................................................................6 

Riscos ................................................................................................................................................................7 

Dicas .................................................................................................................................................................7 

Vantagens .........................................................................................................................................................7 

Letra de Crédito do Imobiliário (LCI) ............................................................................................................ 9 

O que é LCI? ......................................................................................................................................................9 

Liquidez .............................................................................................................................................................9 

Tributação .........................................................................................................................................................9 

Riscos ............................................................................................................................................................. 10 

Vantagens ...................................................................................................................................................... 10 

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) ...................................................................................................... 12 

O que é LCA? .................................................................................................................................................. 12 

Liquidez .......................................................................................................................................................... 12 

Tributação ...................................................................................................................................................... 12 

Riscos ............................................................................................................................................................. 13 

Vantgens ........................................................................................................................................................ 13 

Títulos Públicos ......................................................................................................................................... 15 

O que são os Títulos Públicos?....................................................................................................................... 15 

Liquidez .......................................................................................................................................................... 15 

Tributação ...................................................................................................................................................... 16 

Riscos ............................................................................................................................................................. 16 

Vantagens ...................................................................................................................................................... 16 

Debêntures Incentivadas .......................................................................................................................... 18 

O que são Debêntures Incentivadas? ............................................................................................................ 18 

Liquidez .......................................................................................................................................................... 19 

Tributação ...................................................................................................................................................... 19 

Riscos ............................................................................................................................................................. 19 

Vantagens ...................................................................................................................................................... 19 

 

 



 

Investtop | www.investtop.com.br 
 

3 

Bem Vindo! 
 
Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar com você um 
pouco do que aprendi nesses quase 20 anos na área financeira.  
 
A intenção deste e-book é que ele seja utilizado como um manual de bolso para 
investimentos em renda-fixa, apresentando os principais produtos e suas características 
para uma melhor escolha na hora de investir. A escolha de um investimento é muito 
importante, pois dedicamos em média 8 horas por dia de nossas vidas para ganhar 
dinheiro. Então, porque não dedicarmos alguns minutos para ler este material e conhecer 
um pouco melhor os produtos que o mercado oferece e suas características?  
Desmistifique os investimentos, e invista com segurança! 
 
Boa Leitura! 
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Introdução 
 
Imagine que você possui R$50.000,00 disponíveis, e que possui duas propostas com a 
mesma garantia para investir este recurso. Uma lhe remunera 0,70% ao mês e a outra em 
1% ao mês. Qual você escolheria? 
Parece óbvio que a aplicação de 1% a.m é a melhor opção, mas não é o que a maioria dos 
brasileiros fazem. Eles normalmente recorrem à poupança, pois não são instruídos de 
maneira correta pelos gerentes dos bancos, ou acham que o investimento na poupança é 
mais seguro. 
 
O investimento em poupança é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$ 
250.000,00 por CPF, e por Instituição. Ou seja, é melhor você possuir              R$ 400.000,00 
distribuidos em duas aplicações de R$ 200.000,00 em dois bancos menores, do que R$ 
400.000,00 aplicados em uma Instituição de Renome. Outro motivo que leva os 
investidores investirem na poupança é a não incidência de Imposto de Renda. Mas 
existem investimentos como as LCIs e as LCAs que também são isentos, e possuem a 
mesma garantia da Poupança. Além disso, em alguns investimentos, mesmo com a 
incidência do IR, as rentabilidades líquidas são superiores à poupança. 
 
No cenário atual, com a alta inflação, o investidor que optar pela poupança estará 
perdendo dinheiro, pois a inflação está superando a rentabilidade da Poupança, como 
podemos verificar abaixo: 
 
 

 
 
 

 ATIVO RETORNO (%) 
  IPCA 10,568 
  POUPANÇA 8,009 
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Considerando o exemplo acima, um investidor que aplicou R$ 100.000,00 na poupança, 
em janeiro de 2015, teria em dezembro de 2015 R$ 108.009,00, enquanto o preço médio 
dos produtos obteve alta de 10,568%. Ou seja, para o investidor conseguir comprar os 
mesmos produtos que R$ 100.000,00 compravam em janeiro de 2015, ele precisaria de 
R$ 110.568,00. Sendo assim, o investidor do exemplo acima perdeu poder de compra, 
mesmo com o crescimento dos recursos aplicados. 
 
Mas quais seriam as aplicações mais rentáveis e com as mesmas garantias da poupança? 
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 CDB 
 
 
O que é CDB? 
 
Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) são títulos nominativos vendidos ao público 
como forma de captação de recursos. Funcionam como um empréstimo que o investidor 
faz a um banco em troca de uma remuneração. É através dos CDBs que os bancos captam 
depósito a prazo, em troca de uma remuneração, que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. 
Ou seja, o banco pega o dinheiro dos investidores, para emprestar por taxas mais altas, e 
ficar com o spread ( diferença entre o que o banco recebeu do tomador do empréstimo 
ou financiamento, e o que ele pagou para o investidor). Os CDBs pré-fixados são aqueles 
em que o investidor, já sabe o quanto irá receber de juros no ato do investimento (Ex: 
9%a.a.). Já os pós-fixados são aqueles em que o investidor recebe um percentual do 
indexador dos CDBs (Ex: 95% do CDI). 
O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é o índice da média das taxas de juros 
praticadas nos empréstimos entre instituições financeiras. 
 
Liquidez  
 
A liquidez é a velocidade em que um ativo pode ser convertido em caixa (dinheiro). 
Os CDBs normalmente são negociados sem carência, ou seja, o investidor pode resgatar 
os recursos a qualquer momento, mas os bancos costumam oferecer CDBs com carência 
em troca de melhores taxas. 
 
Tributação 

O Imposto de renda incide sobre os rendimentos da aplicação, e a alíquota é regressiva, 
de acordo com o prazo de permanência da aplicação no CDB. Ou seja, quanto maior o 
tempo da aplicação menor a alíquota. 

• 22,5% para investimentos até 180 dias. 
• 20% para investimentos superiores a 181 dias e menores que 360 dias. 
• 17,5% para investimentos superiores a 361 dias e inferiores a 720 dias. 
• 15% para investimentos superiores a 720 dias. 

Muitos investidores confundem a carência, com o prazo de aplicação. Não é necessário 
que o CDB seja contratado com carência superior a 2 anos para que você pague a alíquota 
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mínima, mas sim que seu dinheiro esteja aplicado por um prazo superior a 2 anos. 
Importante: O IOF Incide somente nas aplicações por prazos inferiores a 30 dias. A 
alíquota também é regressiva, e varia de 96% para aplicações por 1 dia, até 3% para 
aplicações por 29 dias. 
 
Riscos 
 
A garantia do CDB é dada pela instituição que emite o título, mas o FGC (Fundo 
Garantidor de Crédito) garante investimentos até o limite de R$ 250.000,00 (por CPF e por 
Instituição). 
 
Dicas 
 

• Ao contratar um CDB, evite investir valores superiores aos R$ 250.000,00 do limite da 
garantia do FGC. Caso possua recursos superiores ao limite de R$ 250.000,00, divida entre 
várias instituições financeiras, para que não corra risco de perdas de capital. 
Por exemplo: 
Investimento Total em CDB = R$ 600.000,00 Banco A = R$ 200.000,00 
Banco B = R$ 200.000,00 Banco C = R$ 200.000,00 
 

• Procure investir em bancos menores, pois seu investimento está garantido até o limite do 
FGC, e estes bancos possuem taxas superiores às dos grandes bancos. 

• Procure investir através de plataformas independentes através das Corretoras, pois assim 
você consegue contratar CDBs de várias instituições com uma só conta. Não sendo 
necessário abrir conta em vários bancos. 

• Caso o recurso faça parte de seus investimentos de longo prazo, contrate CDBs com 
carência, pois normalmente as taxas são mais atrativas. 
 
Vantagens 
 

• Rendimentos geralmente superiores à poupança; 
• Rentabilidade diária. Diferente da poupança, em que o investidor só recebe a 

remuneração nos aniversários dos depósitos, nos CDB’s a rentabilidade é diária. 
• Possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil reais. 
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Exemplo: 
Investimento de R$ 100.000,00 em 31/11/2015, você teria em 31/12/2015: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* A evolução da rentabilidade do CDB é bruta, sendo necessário abater o IR de acordo com o tempo que o valor está investido, respeitando a 
tabela apresentada no campo tributação. 
* O CDB apresentado no exemplo, compunha o portfólio da Investtop na data de elaboração deste e-book. 

  

CDB 104% DO CDI 
1,2078% 

JUROS 
1.207,75 

IR 
22,5% 
271,75 

CDI DEZ/15 
1,1613% 

POUPANÇA 
0,6517% 

JUROS 
651,70 

IR 
0,00% 

R$ 0,00 

RENDIMENTO 
LÍQUIDO 

R$ 651,70 

RENDIMENTO  
LÍQUIDO 

R$ 936,00 
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Letra de Crédito do Imobiliário (LCI) 
 
 
O que é LCI? 
 
LCI é um investimento de renda fixa que consiste em um título de crédito. Segundo 
definição legal - Lei nº 10.931/2004 é "Letra de Crédito Imobiliário – LCI é um título de 
crédito nominativo, lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por 
alienação fiduciária de coisa imóvel, conferindo aos seus tomadores direito de crédito 
pelo valor nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária nelas estipulados." 
Poderão a emitir esta modalidade de título instituições financeiras que por sua vez estão 
autorizadas a trabalhar com operação de crédito imobiliário. Toda e qualquer LCI deve, 
obrigatoriamente, ser registrada na CETIP. A LCI pode ser garantida por uma ou várias 
operações de crédito imobiliário, porém o montante das letras emitidas não pode 
ultrapassar o montante que a instituição financeira detém em créditos imobiliários. A 
rentabilidade desses papéis pode ser pré-fixadas ou pós-fixada. No caso de LCIs pós-
fixadas a rentabilidade do papel está atrelada a um indexador que na grande maioria dos 
casos é o CDI, mas alguns emitentes pagam IPCA mais juros pré-fixados. 
 
Liquidez 
 
As LCIs possuem prazo mínimo de carência de 90 dias. Ou seja, o investidor que optar por 
este tipo de investimento, deverá dispor deste capital pelo prazo mínimo de 3 meses. A 
maioria das Instituições oferece estes títulos com carência de 6 meses, 1 ano, e 2 anos. 
Lembrando que quanto maior o prazo da aplicação, maior será a taxa oferecida pela 
Instituição. 
 
Tributação 

Para pessoas físicas e condomínios de edifícios residenciais e comerciais os títulos são 
isentos de imposto de renda, tornando uma ótima alternativa de investimento em renda 
fixa. Entretanto para pessoa jurídica há incidência do imposto de renda de acordo com a 
tabela a seguir: 

• Aplicações de até 180 dias: 22,5% (somente sobre os rendimentos) 
• Aplicações de 181 a 360 dias: 20% (somente sobre os rendimentos) 
• Aplicações de 361 a 720 dias: 17,5% (somente sobre os rendimentos) 
• Aplicações acima de 720 dias: 15% (somente sobre os rendimentos) 
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Riscos 
 
Considerando que este é um investimento de renda fixa o risco da operação é baixo. Caso 
o banco não consiga honrar com suas obrigações você pode contar com o Fundo 
Garantidor de Crédito para operações no valor de até R$250 mil reais. 
 
Vantagens 
 

• Rendimentos geralmente superiores à poupança e CDB; 
• Isenção de IR (imposto de renda) para pessoa física e condomínios de edifícios residenciais 

e comerciais 
• Possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil reais. 

 
Exemplo: 
Investindo R$ 100.000,00 em 31/11/2015, você teria em 31/12/2015: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LCI 97% DO CDI 
1,1265% 

 

JUROS 
1.126,46 

IR 
0,00% 
0,00 

JUROS 
651,70 

IR 
0,00% 

R$ 0,00 

RENDIMENTO 
LÍQUIDO 

R$ 651,70 

RENDIMENTO  
LÍQUIDO 

R$ 1126,46 

CDI DEZ/15 
1,1613% 

POUPANÇA 
0,75% 
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As evolução do investimento apresentada nos gráficos acima é líquida, pois os dois investimentos são isentos de IR. 

* A LCI apresentado no exemplo, compunha o portfólio da Investtop na data de elaboração deste e-book. 
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Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) 
 
O que é LCA? 
 
Do ponto de vista do investidor, não há diferença entre as LCI's e LCA's, o que muda é o 
lastro do papel. A LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) é um título de crédito de livre 
negociação lastreado em recebíveis originados de negociações do setor de agronegócios 
que tem por objetivo fomentar o financiamento agropecuário. Esses títulos são emitidos 
por instituições bancárias que por sua vez irão realizar a negociação final junto ao 
investidor. Resumindo, você empresta dinheiro ao banco e o banco empresta dinheiro ao 
produtor rural, porém toda a operação está lastreada por direitos creditórios. Os títulos 
são custodiados pelo banco e registrados na Cetip. A rentabilidade desses papéis pode ser 
pré-fixada ou pós-fixada. No caso da LCA pós- fixada, a rentabilidade do papel está 
atrelada a um indexador que na  grande maioria dos casos é o CDI. 
 
Liquidez 
 
Assim como a LCI, possui prazo mínimo de carência de 90 dias. Ou seja, o investidor que 
optar por este tipo de investimento, deverá dispor deste capital  
 
 
pelo prazo mínimo de 3 meses. A maioria das Instituições oferecem estes títulos com 
carência de 6 meses, 1 ano, e 2 anos. Lembrando que quanto maior o prazo da aplicação, 
maior será a taxa oferecida pela Instituição. 
 
Tributação 
 
Para pessoas físicas os títulos são isentos de imposto de renda e IOF, tornando uma 
ótima alternativa de investimento de renda fixa. Entretanto para pessoa jurídica há 
incidência do imposto de renda de acordo com a tabela a seguir: 

• Aplicações de até 180 dias: 22,5% (somente sobre os rendimentos) 
• Aplicações de 181 a 360 dias: 20% (somente sobre os rendimentos) 
• Aplicações de 361 a 720 dias: 17,5% (somente sobre os rendimentos) 
• Aplicações acima de 720 dias: 15% (somente sobre os rendimentos) 

 
  



 

Investtop | www.investtop.com.br 
 

13 

Riscos 
 
O risco atrelado a este produto é considerado baixo. Primeiramente porque as LCA's são 
garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito até um investimento de R$ 250 mil reais. 
Segundo porque, de acordo com definição dada pela Cetip, "O risco primário da LCA é da 
instituição financeira”. Na inadimplência do banco, o lastro está penhorado por lei ao 
investidor final que pode requisitar sua propriedade ao juiz quando o banco não pagar o 
ativo.". 
 
Vantgens 
 

• Rendimentos geralmente superiores a poupança e CDB; 
• Isenção de IOF (imposto sobre operações financeiras); 
• Isenção de IR (imposto de renda) para pessoa física; 
• Possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil reais; 
• Inexistência de taxa de administração. 

 
Exemplo: 
Investindo R$ 100.000,00 em 31/11/2015, você teria em 31/12/2015: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LCA 97% DO CDI 
1,1265% 

 

JUROS 
1.126,46 

IR 
0,00% 
0,00 

CDI DEZ/15 
1,1613% 

POUPANÇA 
0,6517% 

JUROS 
651,70 

IR 
0,00% 

R$ 0,00 

RENDIMENTO 
LÍQUIDO 

R$ 651,70 

RENDIMENTO  
LÍQUIDO 

R$ 1126,46 
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*  As evolução do investimento apresentada nos gráficos acima é líquida, pois os dois investimentos são isentos de IR. 

* A LCA apresentado no exemplo, compunha o portfólio da Investtop na data de elaboração deste e-book. 
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  Títulos Públicos 
 
O que são os Títulos Públicos? 
 
São ativos de renda fixa que se enquadram em uma modalidade de investimento onde 
você, pessoa física ou jurídica, empresta dinheiro diretamente ao governo brasileiro. Essa 
transação ocorre por intermédio do Tesouro Nacional e tem como característica principal 
remunerar seu investidor através do pagamento do principal, mais juros, com data de 
vencimento e a taxa de juros ou rendimento já pré-fixada. Essa captação de recursos do 
governo tem como objetivo prover recursos necessários à cobertura dos déficits 
orçamentários e acaba sendo também um importante instrumento de  implementação de 
políticas monetárias. Hoje, a operação desses títulos pode ser realizada diretamente pela 
pessoa física através de um sistema chamado Tesouro Direto, onde há livre negociação 
dos papéis diariamente. 
Atualmente são negociados diversos tipos de títulos, porém vamos exemplificar somente 
os mais comuns, sendo eles: 

• LFT (Letras Financeiras do Tesouro): Títulos pós-fixados remunerados através da taxa Selic. 
• LTN (Letras do Tesouro Nacional): Títulos pré-fixados, ou seja, tem um valor fixo pelo qual 

serão resgatados na data do vencimento. 
• NTN-B (Notal do Tesouro Nacional - Série B): Títulos indexados à inflação, corrigidos pelo 

IPCA e acrescidos de uma remuneração pré-fixada com pagamento de juros semestrais. 
 

• NTN-B Principal (Notal do Tesouro Nacional - Série B Principal): Títulos indexados à 
inflação, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de uma remuneração pré-fixada. Se diferencia 
da NTN-B no pagamento dos juros, pois na Principal não há pagamento de juros 
semestrais. 
 
Liquidez 
 
Em geral os Títulos Públicos tem data de vencimento pré-fixada. Logo, ao final da 
operação, o investidor terá recebido o montante total investido, acrescido dos juros 
contratados. Porém é possível a liquidação da operação antecipada via Tesouro Direto 
diariamente pelo valor de mercado. Esse valor pode ser inferior ao valor esperado devido 
`as condições de mercado no momento da venda. 
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Tributação 
 
Os impostos cobrados sobre as operações realizadas no Tesouro Direto são os mesmos 
que incidem sobre as operações de renda fixa: o IOF (Imposto Sobre Operações 
Financeiras), para resgates da aplicação em menos de 30 dias, e o IR (Imposto de Renda), 
com alíquota regressiva como descrito na tabela a seguir: 

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. 

Há também a cobrança de duas taxas para essa modalidade de investimento. A taxa de 
custódia dos títulos cobrada pela BM&F Bovespa de 0,30% a.a. sobre o valor dos títulos, e 
a taxa cobrada pela instituição financeira que é livremente pactuada com o investidor. 
Portanto, antes de investir no tesouro direto, pesquise as taxas cobradas pelas 
Instituições. 
 
Riscos 
 
A aplicação em Títulos Públicos é considerada de menor risco no mercado, porque você 
está emprestando dinheiro ao governo. As chances do governo não ter recursos 
disponíveis para pagamento são mínimas a considerar que ele tem duas formas básicas de 
arrecadação: o aumento de impostos e a emissão de mais papel moeda. Nenhuma dessas 
modalidades trará benefícios à situação econômica do país. Porém esse é um assunto 
para outro tópico. O importante é entender que a possibilidade de não receber seus 
investimentos mais os rendimentos são praticamente nulas. 
 
Vantagens 
 

• Rendimentos geralmente superiores à poupança; 
• Boa liquidez; 
• Valor mínimo de investimento baixo; 
• Aplicação com o menor risco do mercado. 

 
Exemplo: 
Investindo R$ 100.000,00 em 31/11/2015, você teria em 31/12/2015: 
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* Por sofrer grande variação mensal, o IPCA foi obtido através da taxa anual de 2015 (10,67%), calculando sua taxa equivalente mensal.  

* O rendimento IR foi calculado para 1 mês de aplicação (22,5%), mas essa alíquota regride, conforme tabela apresentada nesse e-book. 

 
 
 

 
* A evolução da rentabilidade da NTN-B é bruta, sendo necessário abater o IR de acordo com o tempo que o valor está investido, respeitando a 
tabela apresentada no campo tributação.  
 
 
 

NTN-B IPCA + 7% 
1,3651% 

JUROS 
1.365,10 

IR 
22,5% 
307,15 

 
 

IPCA MENSAL 
0,8484% 

POUPANÇA 
0,6517% 

JUROS 
651,70 

IR 
0,00% 

R$ 0,00 

RENDIMENTO 
LÍQUIDO 

R$ 651,70 

RENDIMENTO  
LÍQUIDO 

R$ 1.057,95  
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Debêntures Incentivadas 
 

 
 
 
O que são Debêntures Incentivadas? 

As debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas como forma de captar 

recursos para  investimentos em novas instalações, gestão de dívidas, financiamento de 

capital de giro entre outros. Neste caso o investidor se torna credor da empresa emissora 

do título, tendo direito ao recebimento do principal (valor emprestado à empresa) 

acrescido de uma remuneração e dentro de um prazo estipulada. No processo de emissão 

das debêntures é obrigatório a elaboração da "Escritura de Emissão", documento que irá 

conter todas as informações da negociação, especificando os direitos e deveres de ambas 

as partes. 

Via de regra, os investimentos em debêntures estão sujeitos à tributação, mas com a lei 

12431, de 24 de junho de 2011, as Debêntures classificadas como  

Debêntures de Infraestrutura (ou Incentivadas) passaram a proporcionar isenção fiscal 

para os investidores Pessoa Física. Geralmente elas remuneram os investidores como as 

NTNB’s (ou Tesouro IPCA), pagando assim o IPCA + juros pré-fixados, tornando-se um dos 

ativos mais atraentes para investimento em Renda Fixa. Vale ainda ressaltar que esses 

ativos diferentemente dos demais ativos apresentados nesse e-book não contam com a 

garantia do FGC. Portanto, o risco é da empresa emitente, que pode não conseguir honrar 



 

Investtop | www.investtop.com.br 
 

19 

com o pagamento da dívida aos debenturistas devido à problemas financeiros ou de 

solvência. 

Liquidez 

Em geral, as debêntures possuem liquidez limitada, pois são títulos de longo prazo. Isso 

pode levar o investidor que comprar ou vender o ativo no mercado secundário a não 

receber a rentabilidade esperada. Para não correr este risco, procure levar os ativos até o 

vencimento para receber a rentabilidade contratada. 

Tributação 

Operações envolvendo debêntures incidem a cobrança de imposto de renda 

exclusivamente na fonte, caracterizado como produto de renda fixa, o imposto incide 

sobre o rendimento da operação. Eventualmente seus rendimentos poderão sofrer 

diferentes tratamentos tributários pois as debêntures  podem apresentar diversas 

modalidades de rendimento ao investidor. 

Riscos 

Em termos gerais os riscos que envolvem essa operação são as garantias dadas na 

"Escritura de Emissão". A garantia pode ser real, quando envolve bens e direitos da 

empresa que não podem ser negociados sem a aprovação do detentor da debênture. E a 

garantia flutuante, que por sua vez assegura ao debenturista o privilégio sobre o ativo 

geral, mas não impede a negociação dos bens que compõe o ativo. Em ambos os casos as 

garantias poderão ser utilizados para quitar a operação em caso liquidação da companhia. 

Existem  

também debêntures que não possuem nenhum tipo de garantia, apresentando maior 

risco a operação. 

As debêntures não possuem garantia do FGC. 

Vantagens 

• Rendimentos acima da média para papéis de renda fixa; 
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• Isenção de IR para Pessoa Física 

Exemplo: 
Investindo R$ 100.000,00 em 31/11/2015, você teria em 31/12/2015: 
 
 

 

 

 

 

 

 

* A evolução da rentabilidade do CDB é bruta, sendo necessário abater o IR de acordo com o tempo que o valor está investido, respeitando a 
tabela apresentada no campo tributação. 
* O CDB apresentado no exemplo, compunha o portfólio da Investtop na data de elaboração deste e-book. 
* A rentabilidade apresentada no exemplo acima é líquida, uma vez que ambos investimentos são isentos de IR. 
* A Debênture apresentada acima, compunha o portfólio da Investtop na data de elaboração deste e-book. 
 

DEB INC. IPCA + 7% 
1,3651% 

JUROS 
1.365,10 

IR 
0,00% 
0,00 

 
 

IPCA MENSAL 
0,8484% 

POUPANÇA 
0,6517% 

JUROS 
651,70 

IR 
0,00% 

R$ 0,00 

RENDIMENTO 
LÍQUIDO 

R$ 651,70 

RENDIMENTO  
LÍQUIDO 

R$ 1.365,10  
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