TESOURO DIRETO - 4 DICAS ESSENCIAIS PARA ESCOLHER O MELHOR
TÍTULO
“Ninguém é tão conservador que não possa se arriscar um pouco, nem tão ousado que não
possa se interessar pelo Tesouro Direto”, afirma André Bona, Educador Financeiro do Blog de
Valor

O Tesouro Direto teve uma alta popularidade nos últimos anos devido a milhares de brasileiros
que estão descobrindo o quanto esse tipo de investimento simples pode ser rentável. Porém,
nem todos os investidores sabem como escolher o título, e muitos acabam optando por olhar
a tabela do site do Tesouro. Assim, acabam fazendo escolhas de modo aleatório, motivados
pelo ano de resgate ou pelas alíquotas de rentabilidade sem ao menos entender como
funcionam na prática. Antes de tudo, é preciso entender o que é a compra de títulos no
Tesouro Direto. “Imagine que funciona como um empréstimo que é feito para o Governo
Federal e, em troca, lhe é oferecido uma rentabilidade. Esse empréstimo é feito por meio
do Tesouro Nacional, uma secretaria integrante do Ministério da Fazenda que cuida da
contabilidade pública federal. Ele negocia títulos públicos, que são ativos financeiros de renda
fixa emitidos para financiar o Governo Federal. O Tesouro Direto é o nome do programa usado
para realizar essas negociações”, explica André Bona, Educador Financeiro do Blog de Valor.
O Educador Financeiro do Blog de Valor, André Bona, listou 4 dicas essenciais para escolher
o título mais adequado no Tesouro Direto.
1. Entenda cada título
Alguns títulos se destacam de acordo com o indicador que seguem. O Tesouro SELIC, por
exemplo, acompanha a taxa SELIC over, e pode ser resgatado a qualquer momento sem
qualquer tipo de perdas. Já o tesouro prefixado, tem taxas previamente definidas, por exemplo,
10% ao ano. Então aconteça o que acontecer com o Selic over ou outros indicadores do
mercado, ele irá render exatamente aquilo que foi pactuado, se for levado até o

vencimento. Alguns se destacam pela rentabilidade nominal (como os títulos prefixados, que
têm taxas de rentabilidade maiores que 10% ao ano, quase o dobro da poupança), outros pela
rentabilidade real (como o Tesouro IPCA, que entrega um valor já atualizado conforme a
inflação do momento e terá a característica se for levado ao vencimento). Procure conhecer
cada um para saber qual é mais adequado para você.
2. Identifique seu perfil de investidor e o prazo de sua aplicação
O Tesouro Direto, em geral, é mais indicado aos investidores conservadores, devido a sua
segurança. Porém, esses perfis têm graus de variação. Ninguém é tão conservador que não
possa se arriscar um pouco, nem tão ousado que não possa se interessar pelo Tesouro Direto.
Identificar seu perfil ajudará a escolher o título mais adequado para cada tipo de caso.
Investidores conservadores costumam se sentir mais seguros com os títulos do Tesouro Selic.
Investidores que são conservadores, mas que topam certa imprevisibilidade a fim de evitar
perdas, costumam optar pelo Tesouro Selic, já que a taxa SELIC é sempre positiva e este é
considerado o investimento mais seguro dentre os títulos públicos pós-fixados. Já
os investidores moderados ou mais ousados, podem gostar do Tesouro IPCA, que é mais
volátil, mas pode render mais. Em geral, para investimento em que o investidor queira
possibilidades de resgatar a qualquer momento, o Tesouro Selic é mais indicado. Para
investimentos de médio prazo, que vá de 2 a 5 anos, por exemplo, o Tesouro prefixados
pode ser uma boa opção. E para investimentos de longo prazo, o Tesouro IPCA é o mais
adequado, acima de 5 anos, por conta disso que ele é mais volátil, pois oscila mais até chegar
na data do vencimento.
3. Defina seu propósito
O objetivo que quer conquistar com o retorno de seu investimento é determinante para
escolher o título, principalmente devido ao resgate. Se a intenção é complementar a renda
atual, um título com juros semestrais pode ser interessante. Dependendo de quanto será
investido, se a rentabilidade se mostrar interessante após descontar o IR de cada cupom, essa
pode ser uma boa forma de ter rendimentos complementares para ajudar com suas despesas
semestrais, ou até mensais, se você comprar 12 títulos como esse.
4. Faça as contas
A principal matemática para prestar atenção é a da rentabilidade após a incidência do imposto
de renda. A alíquota de IR obedece a uma tabela progressiva que acompanha o prazo de
resgate do título. Para valores resgatados em aplicações de até 180 dias, a alíquota é de
22,5%. De 180 até 360 dias, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Alinhe
o seu objetivo ao cálculo da rentabilidade após o desconto do IR e verifique se o investimento
compensa.
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