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EU&
Apetite crescente
Evolução do estoque de letras e certificados dos 
setores do agronegócio e imobiliário (R$ bilhões)
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garantia do FGC
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Titãs e Paralamas do
Sucesso lançam cervejas e
ampliam mercado aberto
por Sepultura e
Velhas Virgens D8

As aplicações em títulos de
crédito privado que contam com
isenção fiscal seguem ganhando
espaço no portfólio do investidor
brasileiro, mesmo com a retoma-
da do ciclo de alta de juros. Nesse
grupo estão desde os ativos liga-
dos ao setor imobiliário até os tí-
tulos do agronegócio, entre eles
letras de crédito e certificados de
recebíveis. Nos últimos 12 meses,
até outubro, o estoque desses pa-
péis na Cetip — principal am-
biente de negociação — cresceu
mais de 40%, alcançando R$
157,5 bilhões. Para se ter ideia, os
Certificados de Depósito Bancá-
rio (CDBs), alternativa popular
entre os investidores mais con-
servadores, registraram retração
de quase 12% no saldo em outu-
bro, para R$ 551,8 bilhões.

Mais recentemente, vêm cha-
mando a atenção os títulos do
agronegócio. O estoque de Letras
de Crédito do Agronegócio (LCA)
registrou aumento de 21,5% em
outubro, para R$ 26,4 bilhões,
comparado com o mesmo mês do
ano passado, segundo dados da
Cetip. Já o volume de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio
(CRA) cresceu 161% na mesma
comparação, para R$ 864,4 mi-
lhões. “O mercado de CRA ainda é
incipiente. Agora que começou a
haver mais emissões. Já a LCA tem
tido um crescimento consisten-
t e”, diz Ricardo Magalhães, ge-
rente executivo de desenvolvi-
mento de produtos da Cetip.

No universo dos títulos que fi-
nanciam o setor imobiliário, os
dados da Cetip mostram um
crescimento de cerca de 49% no
estoque de Letras de Crédito
Imobiliário (LCI) em outubro
em relação ao mesmo mês do
ano passado, para R$ 90 bilhões,
e de 35,1% no volume de Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários
(CRI) na mesma comparação,
para R$ 40,3 bilhões.

Emitidas por instituições fi-
nanceiras, as LCAs e LCIs têm co-
mo lastro carteiras de crédito dos
segmentos correspondentes. A
principal vantagem para o inves-
tidor pessoa física é a isenção de
Imposto de Renda, de acordo
com os especialistas. “Cada vez
mais o investidor está se preocu-
pando com a rentabilidade líqui-
da dos produtos”, afirma Daniel
Lemos, diretor de renda fixa da
XP Investimentos.

Segundo Amerson Magalhães,
diretor da E a s y nv e s t Título Cor-
retora, outro atrativo é a garantia
oferecida pelo Fundo Garantidor
de Crédito (FGC), que desde
maio ampliou o teto de cobertu-
ra de R$ 70 mil para R$ 250 mil.
“A primeira garantia é a dada pe-
lo emissor da letra de crédito. A
instituição faz a captação e dire-
ciona para o crédito agrícola. O
mesmo acontece com o crédito
imobiliário, que está aquecido
com mais emissões de LCI”, des-
taca Magalhães.

Na avaliação de Mário Amigo,
professor de Finanças da Funda-
ção Instituto de Pesquisas Contá-
beis, Atuariais e Financeiras (Fi-
pecafi), essas alternativas abrem
espaço para a diversificação da
carteira de investimentos. “A in-
dústria brasileira ainda é muito
concentrada em alguns instru-
mentos. Muitas LCAs alcançam
85%, 88% do CDI. Faz muito senti-
do para o investidor pessoa física
porque é um instrumento sim-
ples”, diz. Mas, alerta o professor,
é preciso analisar a taxa que está
sendo oferecida, bem como o pe-
ríodo de vencimento da letra de
crédito, e ter uma instituição só-
lida, com boa reputação no mer-
cado, por trás do produto.

O cenário econômico do país
ainda favorece o investimento
em letras e certificados lastrea-
dos em crédito e recebíveis do
agronegócio e do setor imobiliá-

rio, uma vez que a taxa de juros
ainda permanece baixa para os
padrões históricos. E, mais do
que isso, a inflação ainda está
pressionada, comprimindo os
juros reais. “O momento é propí-
cio para esses títulos, principal-
mente porque estamos chegan-
do ao fim do ano, época de opor-
tunidades para o investidor”,
afirma Osvaldo Cavalcante, dire-
tor executivo de finanças da Cai -
xa Econômica Federal.

Responsável por grande parte
do crédito imobiliário do país, a
Caixa tem a LCI como um de seus
principais produtos. “O título se
popularizou com rapidez nos úl-
timos anos por conta da expan-
são do crédito”, conta Cavalcan-
te. Neste ano, o banco já captou
aproximadamente R$ 19 bilhões.
Com disposição para aplicar pelo
menos R$ 30 mil, o investidor po-
de ter um rendimento entre 80%
e 93% do CDI, conforme o valor
investido, o prazo escolhido e a
opção por liquidez diária ou não,
oferecida depois de 60 dias de ca-
rência. “O prazo máximo é de 24
meses. Sem liquidez, o investidor
tem uma remuneração melhor”,
diz.

No Banco do Brasil (BB), a le-
tra de crédito do setor imobiliá-
rio é oferecida para o varejo,
abrindo oportunidades para o
pequeno investidor. “Os títulos
podem ter vencimento de dois a
cinco anos. Menos do que dois
anos não é tão comum”, afirma
Edmar Casalatina, diretor de
empréstimos e financiamentos
do banco. A remuneração é de
75% do CDI. O volume de LCI fica
abaixo do registrado pela Caixa.
“Atualmente, estamos com saldo
de R$ 3,4 bilhões”, diz.

Destinada a investidores com
maior renda, a LCA no BB, um
dos principais financiadores do
setor agrícola, é destinada para
quem tem no mínimo R$ 30 mil

para aplicar. “Por ter
liquidez diária e renta-
bilidade atrativa, houve
um aumento na deman-
da, principalmente para
diversificação de portfólio”,
diz Casalatina. Segundo ele,
neste ano, o saldo de emissões
já alcançou cerca de R$ 72,3 bi-
lhões. O investidor pode optar
por títulos com vencimentos
que variam de dois a cinco anos,
podendo atingir 95% do CDI.

No ano passado, a Caixa tam-
bém começou a emitir a letra las-
treada em créditos do agronegó-
cio. O volume ainda é pequeno
comparado com o do BB, mas es-
tá em expansão, de acordo com
Cavalcante. “Estamos chegando
perto de R$ 1 bilhão”, afirma. No
banco, o produto é oferecido só
para investidores com mais de R$
1 milhão, os chamados super-
qualificados. O prazo máximo
tanto da LCA quanto da LCI é de
dois anos. “Trata-se de um papel
de baixo risco, com boa rentabili-
dade, que chega a 93% do CDI”,
afirma Cavalcante.

No Banco Fator, os títulos são
populares entre os integrantes
do segmento private, segundo
Julian Hester, diretor de produ-
tos da instituição. “O número de
emissões de LCA tem aumentado
e representa parcela crescente do

Nos certificados, risco principal é do ativo
De São Paulo

Os certificados de recebíveis,
que também contribuem para o
financiamento dos setores agrí-
cola e imobiliário, são emitidos
exclusivamente por companhias
securitizadoras, que possuem os
direitos creditórios. Assim, não
contam com a garantia do FGC.
Contudo, a alíquota zero de IOF
(Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras) de curto prazo para
pessoas físicas e a isenção de im-
posto de renda sobre os rendi-
mentos têm atraído investidores.

Um aspecto que precisa estar
no radar é a qualidade do crédi-
to que foi securitizado — espe -
cialmente no caso do setor agrí-
cola que conta com um histórico
de problemas. “Não adianta ter
uma taxa de juros atraente se
não tem um rating bom”, diz
Fernanda Mello, sócia da Octan -
te Capital, securitizadora focada
na emissão de CRAs.

No CRA, acrescenta Fernanda,
o risco principal é do ativo. “O pri-
meiro ponto que pode auxiliar o
investidor é o relatório de rating.
É importante também ler o pros-
pecto do título, olhando a garan-
tia do ativo e se há pulverização”,
destaca. A securitizadora ajuda o
investidor nessa análise, estudan-
do o histórico do devedor envol-
vido (empresa que está precisan-
do do financiamento). “Com base

nisso, define-se um colchão segu-
ro para o investidor”, comple-
menta. Além disso, o investidor
precisa entender toda a estrutura
que existe por detrás do título. “É
fundamental olhar a proteção
oferecida, principalmente no ca-
so de problemas com safras, bem
como risco climático.”

Definir o objetivo do investi-
mento também é importante, já
que grande parte dos certifica-
dos do agronegócio é de curto
prazo. “Devido às safras que va-
riam bastante anualmente, o
prazo costuma ser pequeno”,
afirma Fernanda, da Octante.

Por exigir mais conhecimento
sobre o mercado, o CRA é voltado
para investidores mais qualifica-
dos, afirma Mário Amigo, da Fi-
pecafi. Com aplicação inicial de
cerca de R$ 300 mil, o CRA tem
uma remuneração que costuma
ser atrelada ao CDI.

As recomendações não param
por aí. “O investidor precisa ter
ciência de que o mercado secundá-
rio não tem liquidez. Além disso, é
preciso olhar o histórico da securi-
t i z a d o r a”, alerta João Paulo Pacífi-
co, diretor da Gaia Securitizadora.
“O CRA é um produto que está ain-
da na infância, mas que oferece se-
gurança jurídica”, pondera.

No caso do CRI, do setor imo-
biliário, as características são se-
melhantes às do CRA, com a di-
ferença de que a maioria dos tí-

tulos tem uma remuneração
atrelada à inflação. “Diferente -
mente do CRA, os prazos dos
CRIs podem chegar até 30 anos,
sendo que o mais curto geral-
mente é de três anos”, afirma
Fernanda, da Octante. Ela ressal-
ta, ainda, a importância de o in-
vestidor prestar atenção ao ativo
que serve de lastro para o CRI.

Existem títulos vinculados a
apartamentos individuais, cujos
financiamentos são a fonte do
retorno. “Nesse caso, existe a ga-
rantia do apartamento. Caso
não ocorra o pagamento de um
dos apartamentos, é gerada uma
ação que garante o dinheiro
a p l i c a d o”, diz. “Há também os
CRIs das incorporadoras. Aí o
risco é de quebra da empresa”,
explica. Aqui vale a regra tradi-
cional aplicada aos fundos de
investimento: ler o prospecto é
de extrema importância.

O resgate dos recursos aplica-
dos nos certificados de recebíveis
é feito na data de vencimento do
título e também por meio de
amortizações (parcelas) pagas ao
longo do tempo. O investidor
também tem a opção de fazer o
resgate antecipadamente, ven-
dendo o título em bolsa. As nego-
ciações podem acontecer em
mercados de balcão autorizados
pela Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), como a própria Ce-
tip e a BM&FBovespa. (DM)

funding do banco. Por ter isen-
ção de IR, é um produto bem in-
teressante e a gente espera um
crescimento desse mercado”, diz.
Segundo o executivo, trata-se de
um produto que tem o risco do
emissor, mas com lastro em ati-
vos ligados ao agronegócio, se-
gregados, “uma proteção a mais
em relação ao CDB”.

Vale lembrar que a remunera-
ção das letras de crédito, assim
como no CDB, é negociada direta-
mente com a instituição emisso-
ra, e depende do relacionamento
com o cliente e do volume de in-

vestimentos. Simulação feita pelo
planejador Diógenes Dantas para
a coluna “Consultório Financei-
r o” deste caderno na segunda-fei-
ra mostra que um CDB, para su-
perar uma LCI ou LCA de dois
anos que pague 85% do CDI, terá
de oferecer pelo menos 100,1%
do CDI, por conta da incidência
de 15% de IR sobre a rentabilida-
de. Se o prazo for menor, de 60
dias, o CDB terá de pagar 109,7%
do CDI, já que a alíquota de IR
nesse caso sobe para 22,5%.

Letras e certificados imobiliários e do agronegócio
ganham espaço no portfólio do investidor por conta da
isenção fiscal. Por Danylo Martins, de São Paulo

Em busca de
novos papéis


