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Tesouro Direto
É a compra de títulos públicos. Este investimento foi criado
pelo Tesouro Nacional com o objetivo de vender títulos
públicos para captar recursos para financiamento de dívidas
públicas e financiamento das atividades do Governo
Federal.

O investimento é considerado de baixo custo, menor risco
de mercado (comparado com outros), que possui uma
rentabilidade melhor que a poupança.
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Emissão de Títulos de Dívida
No governo, há inúmeros gastos (com saúde, educação,
obras, etc), que são necessários que sejam financiados
para conseguir pagá-los, havendo duas formas de arrecadar
dinheiro para pagar essas dívidas: através de tributos
(imposto de renda, IPVA, etc) e criando títulos públicos
para pagar essas dívidas. Em outras palavras, ele vende
suas dívidas, ou seja, a pessoa física “paga” uma parte
dessa dívida comprando um título público e depois, com
juros pré-determinado, o governo devolve esse dinheiro.
Os Títulos Públicos são considerados ativos de renda fixa
por já saber quanto receberá no futuro ao realizar o
investimento.
Há duas opções para realizar esta aplicação: o pré-fixado,
que é um investimento que no momento da compra já está
definido quanto receberá no futuro; e o pós-fixado no qual
a remuneração após o investimento realizado depende de
algum indexador, como por exemplo, o IPCA que serve
para medir a inflação.
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Opções de Investimentos
LFT – Letras Financeiras do Tesouro – Tesouro Selic - é um
título com rentabilidade diária vinculada a taxa Selic. Neste
caso, o investidor depende da variação da taxa básica de
juros para saber qual será a sua rentabilidade no final do
período do investimento.
LTN - Letras do Tesouro Nacional - Tesouro Prefixado aderindo a este investimento o investidor já sabe qual será
a taxa de juros cobrada no final do período da aplicação.
NTN-F - Notas do Tesouro Nacional Série F - Tesouro
Prefixado com Juros Semestrais - muito parecido ao
investimento de LTN, porém o pagamento de juros é por
semestre.
NTN-B – Notas do Tesouro Nacional Série B – Tesouro IPCA
+ Juros Semestrais - O valor do título é atualizado pelo
IPCA (título pós-fixado indexado a inflação). Além dos juros
serão distribuídos semestralmente na conta do investidor
(normalmente este investimento paga 4% ao ano +
inflação do ano).
NTN-B Principal – Tesouro IPCA+ - Não há renda periódica,
o valor investido só é recebido na data do vencimento e
não paga juros semestralmente.
Tesouro IPCA + (NTN-B) – Título com rentabilidade
vinculada à variação do IPCA (índice de Preços ao
Consumidor Amplo, que mede a inflação do país), mais
juros: Neste caso o investidor não sabe quanto exatamente
receberá no final do período do investimento pois depende
do IPCA (índice de inflação que flutua todos os meses).
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Como Investir
 Primeiramente através de um cadastro em alguma
corretora que trabalhe com este tipo de investimento
ou ter uma conta em um banco, ou no site do
Tesouro Direto.
 Saber no que investir: a análise do tipo de título e se
ele esta relacionado com seu objetivo, pois cada título
tem um perfil diferente, como alguns que se for
retirado (por necessidade) antes do tempo previsto,
provavelmente haverá prejuízo.
 Acompanhe o desempenho: dependendo do título
investido, pode valer a pena vendê-lo antes de seu
vencimento, observando a sua rentabilidade para
aproveitar para sair no melhor momento.
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Riscos de Crédito
São considerados por especialistas os mais seguros (de
baixo risco), pois se não houver o pagamento neste
investimento o principal afetado será o governo com
impacto bastante intenso no resto da economia do país.

Riscos de Mercado
Durante o período válido (no momento do investimento) o
título pode oscilar bastante, em alguns mais que outros,
alterando seu preço. Devido a isso, é importante que o
investidor seja consciente de sua necessidade de capital,
pois se comprar um título de longo prazo e houver a
necessidade de retirada do dinheiro antes, ele terá perdas.
Mas também há a situação oposta, pois também pode
ocorrer devida a essas oscilações e o tipo de título
comprado vendendo-o num momento em que seu título
está mais valorizado.
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Tributos
 Imposto de Renda
 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias
 20% para aplicações com prazo de 181 até 360 dias
 17,5% para aplicações com prazo de 361 dias
 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias

 Resgate de aplicações com menos de 30 dias: Taxa
cobrada pela BMF&Bovespa (taxa de custódia) de
0,3% ao ano sobre o valor dos títulos; e a Taxa
cobrada pela instituição financeira que varia para cada
instituição (o Tesouro Nacional disponibiliza uma
tabela com os valores cobrados por cada corretora)
neste link http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesourodireto-instituicoes-financeiras-habilitadas

Rentabilidade
Confira neste link do Tesouro Direto preços e taxas dos
Títulos
Públicos
disponíveis
para
investimento:
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-precose-taxas-dos-titulos
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Fontes
http://www.acionista.com.br/mercado/entenda-omercado.html
http://www.acionista.com.br/mercado/opcoes-deinvestimentos.html
http://www.infomoney.com.br/tesouro-direto
https://www.easynvest.com.br/investimentos/investirtesouro-direto
http://economia.uol.com.br/financas-pessoais/guiasfinanceiros/guia-como-aplicar-dinheiro-no-tesourodireto.htm
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto/
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