TESOURO DIRETO - É POSSÍVEL PERDER
DINHEIRO NESTA APLICAÇÃO
“Quem investe no Tesouro Direto deve optar por títulos prefixados e IPCA+ somente se estiver
planejado para manter o investimento até seu vencimento, caso contrário estará suscetível a
perder dinheiro” explica o Educador Financeiro do Blog de Valor

Muitas pessoas buscam diversificar as formas de investir o dinheiro. Uma das alternativas é a
utilização da plataforma do Tesouro direto, a qual permite ao investidor investir em títulos
emitidos e garantidos pelo Governo Federal. Existem três modalidades básicas desses títulos, o
Tesouro Selic, que acompanha diariamente a taxa Selic, os prefixados e os remunerados pela
inflação mais uma taxa fixa anual. Esses títulos são ativos de renda fixa que permitem o
cálculo da rentabilidade do rendimento no momento da aplicação, diferente da renda
variável.
No ano de 2017 mais de 1,5 milhão de meio de pessoas encontravam-se investindo
neste segmento, já em julho de 2018 o número de investidores cadastrados chegou a
2.397.549 de pessoas. Mesmo com todas essas qualidades é possível perder dinheiro com
investimentos no Tesouro direto, afirma André Bona, Educador Financeiro do Blog de Valor. Um
dos casos de perda de dinheiro nesse tipo de investimento é a venda anterior ao prazo. Nesse
caso ocorre um fenômeno chamado Marcação a mercado. “Os Títulos prefixados e IPCA+, do
tesouro, vão sendo precificados diariamente, de acordo com as condições do mercado, por isso

tem oscilações. O mercado se transforma, as taxas de juros vão mudando e os títulos vão
recebendo seu valor da data que o investidor compra até o vencimento”, explica Bona.
No caso da rentabilidade, ela só é garantida se o título for levado até a data de vencimento, só
nesse momento será resgatada a taxa pactuada. “Se por acaso o investidor resolver sair dessa
aplicação, quebrando o prazo, pode acontecer de ter variação no preço, possibilitando uma
rentabilidade maior do que a estabelecida no período, pior ou até que cause prejuízo”,
afirma o Educador Financeiro.
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