GUIA DOS
TÍTULOS
PÚBLICOS

?

Este é um �po de inves�mento organizado
pelo governo para ajudar a ﬁnanciar projetos
públicos.

O QUE É UM TÍTULO?
É um papel de dívida que algumas ins�tuições podem
emi�r para arrecadar recursos em troca de juros pagos
pelo período de inves�mento.
No caso dos �tulos públicos, é o governo federal que
emite esse papel:

Você empresta dinheiro
para o governo.

O governo te devolve o dinheiro
com os juros do período
que você inves�u.

O governo usa este
recurso para ﬁnanciar
projetos públicos.

TIPOS DE TÍTULOS PÚBLICOS
TÍTULOS PÚBLICOS

TÍTULOS PÚBLICOS

PREFIXADOS PÓS-FIXADOS

TÍTULOS PÚBLICOS
˜
DE INFLAÇAO

A diferença entre eles está no critério de remuneração. Veja mais à frente!

ONDE

Pesquise no site do Tesouro
Direto quais são as ins�tuições
ﬁnanceiras habilitadas para
negociar �tulos públicos.
www.tesouro.fazenda.gov.br

ENCONTRAR

PRAZO

LIQUIDEZ

tem liquidez diária, via recompra pelo
Tesouro Nacional. Mas, a rentabilidade
acordada no momento da compra é
recebida somente no vencimento do
�tulo.

possui prazo de vencimento,
que varia conforme o �tulo.

Ou seja, caso você não queira esperar o
vencimento do �tulo para resgatar o valor
principal mais os juros do período, você
pode vender o �tulo a qualquer momento.

!

MAS, ATENÇÃO
A recompra é realizada pelos preços de mercado na data em que você
for sacar o dinheiro, o que pode afetar seu rendimento. É importante
entender o que pode valorizar ou desvalorizar seu �tulo, durante o
tempo em que você es�ver com ele.

INVESTIMENTO
MÍNIMO

A partir de pouco mais de
R$ 30 ou 1% do valor de
um título.

REMUNERAÇÃO
Pagam juros, conforme deﬁnido em cada
�po de �tulo:
TÍTULOS PÚBLICOS PREFIXADOS:
Tesouro Preﬁxado ou LTN & Tesouro Preﬁxado com Juros Semestrais ou NTNF
Estabelecem, no momento da compra, quais juros
pagará no vencimento.
TÍTULOS PÚBLICOS PÓS-FIXADOS:
Tesouro Selic ou LFT
Pagam juros de acordo com o valor da taxa Selic no
momento do vencimento do papel.
TÍTULOS PÚBLICOS DE INFLAÇÃO:
Tesouro IPCA+ ou NTNB Principal & Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais ou NTNB
Pagam juros semestrais, sendo uma taxa ﬁxa já deﬁnida
no momento da compra, mais a taxa de inﬂação no
momento do vencimento, medida pelo IPCA.

SELIC é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia, ou seja, é a taxa básica de juros deﬁnida pelo governo.
IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, é o
índice que mostra a variação da inﬂação dos preços.

COMO A SELIC E O IPCA FUNCIONAM?
A SELIC e o IPCA estão muito relacionados. A Selic é a taxa básica de juros que
o governo deﬁne para controlar o aumento da inﬂação, ou seja, do IPCA.

Se o IPCA sobe,
isso signiﬁca
que a inﬂação
subiu no país.

Então o governo
sobe o valor da
Selic para conter
o aumento da
inﬂação.

Quando o IPCA cai, isso
signiﬁca que a inﬂação
caiu, portanto, o governo
pode baixar o valor da
taxa de juros, a Selic.

RISCOS

!

RISCO DE MERCADO

O que é

RISCO DE CRÉDITO
É o risco de o governo
não ter capacidade de
pagamento para
devolver o valor
devido pelo seu
inves�mento.

É o risco do impacto que
as variáveis de mercado
podem ter nos seus
inves�mentos. No caso
dos �tulos públicos, este
risco está ligado
principalmente à variação
da Selic e do IPCA.

O que você deve fazer

Entenda a relação que os
índices têm com o seu
inves�mento:
Em qualquer país, o
mercado considera que
o governo oferece o
menor risco de crédito,
uma vez que é ele que
controla os principais
fatores da economia.

Se inves�u em pré-ﬁxado,
você pode deixar de
ganhar se o IPCA e a Selic
subirem acima da taxa
contratada.
Se inves�u em pós-ﬁxado,
seu inves�mento pode
render menos se o IPCA e
a Selic caírem.

!
RISCO DE LIQUIDEZ

É o risco de você precisar
sacar antes do
vencimento e perder
dinheiro com o saque

Se precisa de liquidez
diária, consulte o site do
tesouro para ver as
opções de �tulos que
podem ser resgatadas
antes do vencimento sem
perdas.
Para as outras opções de
�tulos públicos, preﬁra
deixar o dinheiro inves�do
até o vencimento.

CUSTOS
OS
T
S
O
IMP

Imposto sobre Operação Financeira (IOF): tabela
regressiva. O imposto é cobrado sobre os rendimentos
96% a 3%, em caso de 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

Taxa de custódia: 0,30% ao ano sobre o valor dos �tulos,
cobrada pela BM&FBovespa.
Taxa de administração: é cobrada pela ins�tuição ﬁnanceira
que administra seu dinheiro e, por isso, varia de uma
ins�tuição para outra.

!

ATENÇÃO
Antes de escolher sua ins�tuição ﬁnanceira, veja no site do
Tesouro Direto a lista de ins�tuições cadastradas e o valor de
taxa de administração cobrada por cada uma delas.

O QUE É LEGAL NOS
TÍTULOS PÚBLICOS
VANTAGENS
GARANTIA DE CRÉDITO DO GOVERNO: em qualquer país, o governo é
considerado o menor risco de mercado, já que é ele que controla os
principais fatores da economia, inclusive a emissão de moeda.
SEM CARÊNCIA: os �tulos públicos não têm carência para saque
antecipado, entretanto você deve estar atento para os preços de
venda, para ter certeza que não terá perdas.
INVESTIMENTO INICIAL ACESSÍVEL: todos os �pos de �tulos públicos
podem ser comprados com inves�mentos a par�r de pouco mais de 30
reais.

DESVANTAGENS
REGRAS DE SAQUE ANTES DO VENCIMENTO: em alguns �tulos, você
pode ter perdas se você precisar sacar antes do vencimento,
dependendo das condições de venda.

DICA DO INVESTIDOR
Existem �tulos públicos para diferentes obje�vos, mas
todos eles são boas opções para quem busca um inves�mento com garan�a de crédito do governo e baixo inves�mento inicial.

