GUIA DA

A Letra de Câmbio (LC) é como um CDB,
mas é emi�do por ﬁnanceiras em vez de
bancos. Ou seja, é um �po de �tulo privado das ﬁnanceiras que rende juros
para o inves�dor.

LC

?

O QUE É?

É um papel de dívida que as ﬁnanceiras emitem
para arrecadar recursos.

Você empresta dinheiro
para uma ﬁnanceira.

A ﬁnanceira te devolve o
dinheiro com os juros do
período que você inves�u.

A ﬁnanceira usa este recurso
para ﬁnanciar emprés�mos
aos seus clientes.

ONDE

ENCONTRAR
FINANCEIRAS,
CORRETORAS E
DISTRIBUIDORAS DE
TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS

PRAZO

LIQUIDEZ

Possui prazo de vencimento, que
varia conforme a ins�tuição.
CARÊNCIA: Pode haver carência
para resgate (ou seja, o saque é
permi�do apenas após
determinado período).

INVESTIMENTO
MÍNIMO

Pode ter liquidez diária após a
carência, mas o mais comum
é que só seja possível resgatar
os recursos no vencimento.

Varia conforme a instituição.
Em algumas, você poderá
encontrar a partir de R$ 500.

REMUNERAÇÃO
Pagam juros conforme deﬁnido no
momento da compra.
PREFIXADO

Pagam juros atrelados à taxa ﬁxada no
momento da compra.
É atraente se você acreditar que a variação do
índice atrelado às LCs pós-ﬁxadas (na maior
parte dos casos é a Taxa DI) vai cair.

PÓS-FIXADO

Pagam juros atrelados à variação de alguma taxa,
normalmente a Taxa DI.
É atraente se você acreditar que a variação do
índice atrelado à LC oferecida vai subir.

TAXA DI

A Taxa DI é calculada
pela B3.

Esta taxa é calculada com
base na média ponderada
dos juros u�lizados em
operações de
emprés�mos realizadas
entre os bancos,
conhecidas como
Cer�ﬁcado de Depósito
Interbancário (CDI).

A Taxa DI normalmente segue um
valor muito próximo da taxa Selic,
que é a taxa básica de juros deﬁnida
pelo governo.

!

ATENÇÃO
A maior parte das LCs tem a remuneração atrelada à Taxa DI. Se quiser
monitorar este índice, o site da B3 é a fonte mais conﬁável.
www.b3.com.br

RISCOS

!

RISCO DE MERCADO

O que você deve fazer

O que é

RISCO DE CRÉDITO

!
RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco relacionado à
capacidade de
pagamento da ﬁnanceira
que está emi�ndo a LC.

É o risco relacionado à
variação da taxa à qual
sua LC está atrelada.

É o risco de você não
conseguir sacar o dinheiro
quando precisar. Há risco de
liquidez nos casos em que a
LC tenha prazos de carência
ou para resgate.

Avalie a credibilidade e
a solidez da ins�tuição.

Avalie a tendência de
subida ou queda da taxa
que está sendo
oferecida.

Só faça inves�mentos com
prazos que você possa
esperar.

Este risco é minimizado
pela garan�a do FGC,
que devolve seu
dinheiro até o limite de
R$ 250.000, caso a
ﬁnanceira quebre.

GARANTIA

É um inves�mento segurado pelo Fundo Garan�dor de Crédito (FGC).

CUSTOS
S
O
T
S
PO

IM

Imposto sobre Operação Financeira (IOF): Tabela
regressiva. O imposto é cobrado sobre os rendimentos.
96% a 3%, caso resgate em menos de 30 dias de
aplicação.
Imposto de Renda (IR): Tabela regressiva. O imposto é
cobrado sobre os rendimentos.

Até 6 meses

22,5%

6 meses a 1 ano

20%

1 a 2 anos

17,5%

Mais de 2 anos

15%

S

TAXA

O valor das taxas varia segundo a ins�tuição. Se você comprar uma LC por uma corretora ou distribuidora, podem
ser cobradas:

Taxa de custódia: cobrada pela ins�tuição ﬁnanceira pelo
serviço de guarda do seu dinheiro.
Comissões: uma proporção do seu rendimento, cobrada pela
ins�tuição ﬁnanceira pela gestão do seu inves�mento.

O QUE É LEGAL NAS LCIS E LCAS?
ATENÇÃO

VANTAGENS
GARANTIA do FGC: o risco de crédito é amenizado.
RENDIMENTOS: entre os inves�mentos de renda ﬁxa, é um dos �tulos
que costuma pagar taxas maiores.

DESVANTAGENS
PRAZOS: pode ter prazos de carência longos.
RISCO X RETORNO: oferece taxas maiores porque, entre os
inves�mentos de renda ﬁxa, é um dos que tem maior risco de crédito.

DICA DO INVESTIDOR
As LCs são opções atraentes para inves�dores que procurem �tulos com rendimentos mais altos, mas que ainda
mantenham a garan�a do FGC.

