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RESUMO 

 

 

 O assunto da monografia é títulos públicos negociados no Tesouro Direto. Os 

títulos públicos são ativos de renda fixa. Antigamente, os investidores com poucos 

recursos só podiam, de maneira indireta, comprar títulos públicos pela aquisição de 

cotas de fundos de investimento. Atualmente, com o desenvolvimento do Tesouro 

Direto, as pessoas podem, de maneira direta, comprar os títulos públicos que 

desejam, com redução do custo de intermediação. Uma vez comprados os seus 

títulos públicos, as pessoas podem aguardar a data predeterminada para resgate do 

título público, quando os recursos são depositados em sua conta. Se o investidor 

"carregar" os títulos públicos negociados no Tesouro Direto de sua carteira até a 

data de vencimento, vai receber o valor correspondente à rentabilidade bruta 

acordada na compra. Entretanto, no caso de venda antecipada, o valor que o 

investidor vai receber vai depender das condições de mercado na data de venda. 

Entre os títulos públicos negociados no Tesouro Direto, o investidor deve escolher 

aqueles cujas características sejam compatíveis com o seu perfil. O objetivo geral da 

monografia é verificar se os títulos públicos negociados no Tesouro Direto são uma 

alternativa de investimento melhor do que a Caderneta de Poupança. A LFT 

mostrou-se, nos períodos analisados, uma alternativa de investimento melhor do que 

a Caderneta de Poupança. 

 

Palavras-chave: dívida pública, títulos públicos, Tesouro Direto, Caderneta de 

Poupança e risco. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O assunto da monografia é títulos públicos negociados no Tesouro Direto. 

Os títulos públicos são ativos de renda fixa (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Antigamente, os investidores com poucos recursos só podiam, de maneira 

indireta, comprar títulos públicos pela aquisição de cotas de fundos de investimento. 

Nos fundos de investimento, as instituições financeiras funcionam como 

intermediários ao adquirirem os títulos públicos, para compor suas carteiras dos 

fundos que administram, com os recursos oriundos dos investidores (TESOURO 

NACIONAL, 2010). 

Atualmente, com o desenvolvimento do Tesouro Direto, as pessoas podem, 

de maneira direta, comprar os títulos públicos que desejam, com redução do custo 

de intermediação (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Isso ocorre porque as pessoas montam a sua própria carteira de 

investimentos, ao escolher os prazos e os indexadores dos títulos públicos conforme 

seu interesse (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Uma vez comprados os seus títulos públicos, as pessoas podem aguardar a 

data predeterminada para resgate do título público, quando os recursos são 

depositados em sua conta (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Estudar títulos públicos negociados no Tesouro Direto é importante porque, 

dessa maneira, vai ser possível compreender melhor a alternativa de investimento. 

Os títulos públicos negociados no Tesouro Direto são uma alternativa de 

investimento melhor do que a Caderneta de Poupança? 

A monografia está dividida em 7 capítulos. Os capítulos são: Introdução, 

Justificativa, Objetivos, Método, Revisão da Literatura, Discussão e Conclusão. 

A Revisão da Literatura está dividida em capítulos também. Os capítulos são: 

Dívida pública, Títulos públicos, Formação de preços, Principais componentes, 

Impostos, Leilões primários, Tesouro Direto, Emissões diretas, Caderneta de 

Poupança, Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), Comitê de Política 

Monetária (Copom), Índice de Mercado Anbima (IMA), Estrutura a Termo das Taxas 

de Juros, Duration e Risco. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A escolha do assunto da monografia surgiu da necessidade de conhecer 

melhor os títulos públicos negociados no Tesouro Direto. 

No ano de 2009, as vendas de títulos públicos negociados no Tesouro Direto 

totalizaram R$ 1562,56 milhões, constituindo o melhor resultado desde 2003. Com 

relação à composição das vendas de títulos públicos negociados no Tesouro Direto 

em 2009, pode-se destacar a demanda elevada por títulos públicos prefixados (LTN 

e NTN-F), cuja participação atingiu 48,10 % das vendas. Os títulos públicos 

negociados no Tesouro Direto mais vendidos em 2009 foram as LTN, 

correspondendo a 28,50 % das vendas (TESOURO NACIONAL, 2010). 

As vendas de títulos públicos negociados no Tesouro Direto com prazo acima 

de 5 anos corresponderam a 44,45 % do total (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Ao longo do ano, 28719 investidores novos se cadastraram no Tesouro 

Direto, alcançando um total de 174658 investidores (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Quanto às vendas de títulos públicos negociados no Tesouro Direto por faixa 

de aplicação em 2009, as operações com valores até R$ 1000,00 foram as mais 

expressivas (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Em 2009, o volume financeiro recomprado no Tesouro Direto foi de R$ 493,30 

milhões, com destaque para a LFT, que apresentou o volume de R$ 118,35 milhões 

(TESOURO NACIONAL, 2010). 

O estoque total do Tesouro Direto atingiu R$ 3268,40 milhões ao final de 

2009. Em 2009, os títulos públicos remunerados por índices de preços foram 

responsáveis pelo volume maior no estoque, alcançando 46,11 % (TESOURO 

NACIONAL, 2010). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral da monografia é verificar se os títulos públicos negociados no 

Tesouro Direto são uma alternativa de investimento melhor do que a Caderneta de 

Poupança. 

Os objetivos específicos da monografia são: 

• Identificar os títulos públicos negociados no Tesouro Direto e suas 

principais características; 

• Analisar o Tesouro Direto; 

• Descrever as características da Caderneta de Poupança. 
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4 MÉTODO 

 

 

A ciência visa explicar e representar a realidade. Para isso, ela deve 

descrever, classificar e explicar os fenômenos da realidade. Os níveis de pesquisa 

são: descritiva, exploratória e explicativa (ACEVEDO, 2007). 

A pesquisa descritiva pode ser utilizada para descrever as características de 

um grupo, estimar a proporção dos elementos de determinada população que 

apresente características ou comportamentos de interesse do pesquisador e 

descobrir ou compreender as relações entre as partes envolvidas no fenômeno 

(ACEVEDO, 2007). 

A pesquisa exploratória pode ser utilizada para compreender melhor o 

fenômeno investigado (ACEVEDO, 2007). 

A pesquisa explicativa pode ser utilizada para explicar por que o fenômeno 

ocorre, ou quais os fatores que causam ou contribuem para sua ocorrência 

(ACEVEDO, 2007). 

Compreendido isso, a monografia é o resultado de uma pesquisa exploratória 

sobre títulos públicos negociados no Tesouro Direto desenvolvida a fim de 

compreender melhor a alternativa de investimento. 

Os métodos de pesquisa mais utilizados são: os levantamentos bibliográficos, 

os registros de arquivos, a análise de conteúdo, a pesquisa experimental, a pesquisa 

ex post facto, os levantamentos, o estudo de caso, o grupo de foco, a entrevista em 

profundidade, os métodos projetivos, a pesquisa etnográfica e a observação 

sistemática (ACEVEDO, 2007). 

Compreendido isso, o método de pesquisa utilizado na monografia é o 

levantamento da bibliografia, principalmente, em livros. Em monografias, 

dissertações e teses também. Nesse sentido, a Internet é uma ferramenta muito 

importante. 
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5 DÍVIDA PÚBLICA 

 

 

O Estado oferece bens e serviços à sociedade. A disponibilidade dos bens e 

serviços gera gastos ao Estado. O Estado necessita de recursos para financiar os 

gastos. 

O Estado utiliza alguns instrumentos para arrecadar recursos da sociedade, 

visando o financiamento de suas atividades. 

O meio mais comum utilizado é a cobrança de tributos. Os recursos gerados 

com a cobrança de impostos são utilizados pelo Estado para satisfazer as 

necessidades da sociedade (PEREIRA, 2009). 

Atualmente, uma alternativa quase descartada pelo Estado é a emissão de 

moeda. O Estado poderia pagar os bens e serviços oferecidos à sociedade com os 

recursos gerados por meio da emissão de moeda. A emissão de moeda, no entanto, 

tem como conseqüência a elevação da inflação (PEREIRA, 2009). 

Outra alternativa é o Estado contrair dívida (PEREIRA, 2009). 

A dívida contraída por meio de contratos firmados com instituições financeiras 

nacionais ou internacionais é denominada dívida contratual. Caracteriza-se por ser 

uma dívida muito flexível porque permite aos contratantes estipularem as condições 

da dívida. No entanto, os contratos não podem ser negociados (PEREIRA, 2009). 

A dívida contraída por meio da emissão de títulos públicos é denominada 

dívida mobiliária. O Estado, ao emitir um título público, recebe determinada quantia 

de recursos, mas compromete-se a pagar a seu proprietário o valor dos recursos 

emprestados mais uma remuneração acordada (PEREIRA, 2009). 
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6 TÍTULOS PÚBLICOS 

 

 

Os títulos públicos são denominados ativos de renda fixa por prometerem a 

seu proprietário o pagamento de determinada quantia em datas previamente 

estabelecidas (PEREIRA, 2009). 

Os títulos públicos são emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

órgão responsável pela gestão da dívida mobiliária, conforme o artigo 9º, VI, do 

Decreto nº 1745, de 13/12/1995. Os títulos públicos podem ser considerados o 

investimento mais seguro da economia brasileira, pois são ativos garantidos pelo 

Estado e apresentam muito reduzida probabilidade de inadimplência (PEREIRA, 

2009). 

Através do Gráfico 1 a seguir, pode-se verificar a participação dos ativos do 

mercado de renda fixa em dezembro de 2009 (em bilhões de reais): 

 

 
Gráfico 1 – Participação dos ativos do mercado de renda fixa em dezembro de 2009 (em 

bilhões de reais) 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE 

CAPITAIS, 2010 
 

Através do Gráfico 1, pode-se verificar que os títulos públicos (no Gráfico 1 

TPF) são os ativos mais representativos do mercado de renda fixa no Brasil. 
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6.1 PREFIXADOS 

 

 

É a categoria mais tradicional de títulos públicos. O rendimento é definido na 

compra. Podem proporcionar cupons periódicos ou serem resgatados integralmente 

na data de vencimento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS 

MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS, 2010). 

A formação de taxas dos prefixados é composta pelas expectativas dos 

agentes sobre taxas de juros reais e inflação. 

 

 

6.1.1 Letras do Tesouro Nacional (LTN) 

 

 

São títulos públicos com valor nominal múltiplo de R$ 1000,00 sem fator de 

remuneração, pois os juros a serem pagos estão implícitos no deságio do título 

público quando o título público é emitido e pagos quando o título público é 

resgatado. É emitido na modalidade escritural, nominativa e negociável, o seu prazo 

de emissão é definido pelo Ministério da Fazenda, quando o título público é emitido 

(FORTUNA, 2008). 

 

Características: 

Emissor: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Tipo de rentabilidade: prefixada. 

Função: prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus 

déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por 

antecipação de receita, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na 

Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais. 

Prazo: definido pelo Ministério da Fazenda, quando o título público é emitido. 

Juros: não há. 

Modalidade: escritural, nominativa e negociável. 

Forma de colocação: oferta pública. 

Atualização do valor nominal: não há. 

Pagamento de juros: não há. 
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Resgate do principal: na data do vencimento. 

Valor de face no vencimento: R$ 1000,00. 

Base legal: Lei n° 10179, de 06/02/2001; Decreto nº 3859, de 04/07/2001; Portaria nº 

554, da STN, de 12/12/2001; Portaria nº 183, do MF, de 31/07/2003; Portaria nº 410, 

da STN, de 04/08/2003; Comunicado nº 7818, do BCB, de 31/08/2000; Comunicado 

nº 12275, do BCB, de 21/06/2004. 

 

Através da Figura 1 a seguir, pode-se verificar o fluxo de pagamentos das 

LTN: 

 

 
Figura 1 – Fluxo de pagamentos das LTN 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE 
CAPITAIS, 2010 

 
 
6.1.2 Notas do Tesouro Nacional, série F (NTN-F) 

 

 

São títulos públicos prefixados. A rentabilidade do título público é definida 

pelo deságio sobre seu valor de face quando o título público é lançado. O título 

público paga juros semestralmente. O primeiro cupom de juros a ser pago contempla 

a taxa integral definida para seis meses, independente da data de emissão do título 

público. A taxa de juros é definida quando o título público é emitido, em percentagem 

ao ano, e é aplicada sobre o valor de face. O prazo de resgate do título público é 

definido pelo Ministério da Fazenda quando o título público é emitido. O resgate na 
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data de vencimento do título público é feito pelo seu valor de face (FORTUNA, 

2008). 

 

Características: 

Emissor: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Tipo de rentabilidade: prefixada. 

Função: prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus 

déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por 

antecipação de receita, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na 

Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais. 

Prazo: definido pelo Ministério da Fazenda, quando o título público é emitido. 

Juros: definido pelo emissor quando o título público é emitido, em porcentagem ao 

ano. 

Modalidade: escritural, nominativa e negociável. 

Forma de colocação: oferta pública. 

Atualização do valor nominal: não há. 

Pagamento de juros: semestralmente. 

Resgate do principal: na data do vencimento. 

Valor de face no vencimento: R$ 1000,00. 

Base legal: Lei nº 10179, de 06/02/2001; Decreto nº 3859, de 04/07/2001; Portaria nº 

442, da STN, de 05/09/2000; Portaria nº 183, do MF, de 31/07/2003; Portaria nº 410, 

da STN, de 04/08/2003; Comunicado nº 7818, do BCB, de 31/08/2000; Comunicado 

nº 12275, do BCB, de 21/06/2004. 

 

Através da Figura 2 a seguir, pode-se verificar o fluxo de pagamentos das 

NTN-F: 
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Figura 2 – Fluxo de pagamentos das NTN-F 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE 
CAPITAIS, 2010 

 
 
6.2 INDEXADOS A ÍNDICES DE PREÇOS 

 

 

São títulos públicos em que parte de sua remuneração é dada pela trajetória 

dos índices de preços. Isso garante que o investidor não vai ter prejuízo com a 

elevação da inflação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS 

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2010). 

Assim, a taxa pactuada é em função da expectativa de juros reais futuros, que 

representa a remuneração de um determinado ativo, descontada a “corrosão” do 

poder de compra, representada pela inflação no período. 

A parcela representativa da atualização pela inflação é incorporada ao preço 

do título público diariamente pela variação dos índices de preços a que são 

atrelados. 

 

 

6.2.1 Notas do Tesouro Nacional, série B (NTN-B) 

 

 

O valor nominal do título público na data-base é atualizado pela variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, desde a data-



 20 

base de emissão. A taxa de juros é definida quando o título público é emitido, em 

porcentagem ao ano, e é aplicada sobre o valor nominal atualizado. O prazo de 

resgate do título público é definido pelo Ministério da Fazenda, quando o título 

público é emitido. O principal é pago em parcela única na data de vencimento do 

título público (FORTUNA, 2008). 

 

Características: 

Emissor: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Tipo de rentabilidade: índice de preço. 

Função: prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus 

déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por 

antecipação de receita, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na 

Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais. 

Prazo: definido pelo Ministério da Fazenda, quando o título público é emitido. 

Juros: definido pelo emissor quando o título público é emitido, em porcentagem ao 

ano. 

Modalidade: escritural, nominativa e negociável. 

Forma de colocação: oferta pública. 

Atualização do valor nominal: Índice de Preço ao Consumidor Amplo, apurado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Pagamento de juros: semestralmente. 

Resgate do principal: na data do vencimento. 

Data-Base: data de referência para atualização do valor nominal, podendo ser 

anterior à data de emissão. 

Valor de face na data-base: R$ 1000,00. 

Base Legal: Lei nº 10179, de 06/02/2001; Decreto nº 3859, de 04/07/2001; Portaria 

nº 554, da STN, de 12/12/2001; Portaria nº 573, da STN, de 29/08/2007; Portaria nº 

410, da STN, de 04/08/2003; Comunicado nº 7818, do BCB, de 31/08/2000; 

Comunicado nº 12275, do BCB, de 21/06/2004. 

 

Através da Figura 3 a seguir, pode-se verificar o fluxo de pagamentos das 

NTN-B: 
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Figura 3 – Fluxo de pagamentos das NTN-B 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE 
CAPITAIS, 2010 

 
 
6.2.2 Notas do Tesouro Nacional, série B Principal (NTN-B Principal) 

 

 

As NTN-B Principal têm as mesmas características das NTN-B, porém não 

pagam cupons intermediários (FORTUNA, 2008). 

 

 

6.2.3 Notas do Tesouro Nacional, série C (NTN-C) 

 

 

O valor nominal do título público na data-base é atualizado pela variação do 

Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) desde a data-base de emissão, e paga 

juros semestralmente. O primeiro cupom de juros a ser pago contempla a taxa 

integral definida para seis meses, independente da data de emissão do título 

público. A taxa de juros é definida quando o título público é emitido, em porcentagem 

ao ano, e é aplicada sobre o valor nominal atualizado. O prazo de resgate do título 

público é definido pelo Ministério da Fazenda quando o título público é emitido. O 

principal é pago em parcela única na data de vencimento do título público 

(FORTUNA, 2008). 

 

Características: 
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Emissor: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Tipo de rentabilidade: índice de preço. 

Função: prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus 

déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por 

antecipação de receita, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na 

Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais. 

Prazo: definido pelo Ministério da Fazenda, quando o título público é emitido. 

Juros: definido pelo emissor quando o título público é emitido, em porcentagem ao 

ano. 

Modalidade: escritural, nominativa e negociável. 

Forma de colocação: oferta pública. 

Atualização do valor nominal: Índice Geral de Preços-Mercado, apurado pela 

Fundação Getúlio Vargas. 

Pagamento de juros: semestralmente. 

Resgate do principal: na data do vencimento. 

Data-Base: data de referência para atualização do valor nominal, podendo ser 

anterior à data de emissão. 

Valor de face na data-base: R$ 1000,00. 

Base legal: Lei nº 10179, de 06/02/2001; Decreto nº 3859, de 04/07/2001; Portaria nº 

442, da STN, de 05/09/2000; Portaria nº 554, da STN, de 12/12/2001; Portaria nº 

573, da STN, de 29/08/2007; Portaria nº 410, da STN, de 04/08/2003; Comunicado 

nº 7099, do BCB, de 29/11/1999; Comunicado nº 7818, do BCB, de 31/08/2000; 

Comunicado nº 12275, do BCB, de 21/06/2004. 

 

Através da Figura 4 a seguir, pode-se verificar o fluxo de pagamentos das 

NTN-C: 
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Figura 4 – Fluxo de pagamentos das NTN-C 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE 
CAPITAIS, 2010 

 
 
6.3 PÓS-FIXADOS 

 

 

Os títulos públicos pós-fixados caracterizam-se por possuir fator de 

remuneração de seu valor de face (SECURATO, 2008). 

 

 

6.3.1 Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 

 

 

As LFT são emitidas na modalidade escritural, nominativa e negociável, com 

valor nominal na data-base de R$ 1000,00, sendo o seu prazo de emissão definido 

pelo Ministério da Fazenda, quando o título público é emitido. O seu rendimento é a 

taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Selic para títulos 

públicos, calculada sobre o valor de face. O seu resgate é feito pelo valor de face 

acrescido do rendimento respectivo, desde a data-base do título público (FORTUNA, 

2008). 
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Características: 

Emissor: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Tipo de rentabilidade: pós-fixada. 

Função: prover o Tesouro Nacional de recursos necessários para cobertura de seus 

déficits explicitados nos orçamentos ou para realização de operações de crédito por 

antecipação de receita, respeitados a autorização concedida e os limites fixados na 

Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais. 

Prazo: definido pelo Ministério da Fazenda, quando o título público é emitido. 

Juros: não há. 

Modalidade: escritural, nominativa e negociável. 

Forma de colocação: oferta pública. 

Atualização do valor nominal: definida pela taxa média ajustada dos financiamentos 

apurados no Selic, para títulos públicos. 

Pagamento de juros: não há. 

Resgate do principal: na data do vencimento. 

Data-Base: data de referência para atualização do valor nominal, podendo ser 

anterior à data de emissão. 

Valor de face na data-base: R$ 1000,00. 

Base legal: Lei nº 10179, de 06/02/2001; Decreto nº 3859, de 04/07/2001; Portaria nº 

554, da STN, de 12/12/2001; Portaria nº 183, do MF, de 31/07/2003; Portaria nº 410, 

da STN, de 04/08/2003; Comunicado nº 7818, do BCB, de 31/08/2000; Comunicado 

nº 12275, do BCB, de 21/06/2004. 

 

Através da Figura 5 a seguir, pode-se verificar o fluxo de pagamentos das 

LFT: 
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Figura 5 – Fluxo de pagamentos das LFT 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE 
CAPITAIS, 2010 
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7 FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

7.1 PREFIXADOS 

 

 

7.1.1 LTN 

 

 

A fórmula do preço unitário das LTN é parecida com a fórmula do valor 

presente, utilizada na matemática financeira (SECURATO, 2008). 

Fórmula do preço unitário: 

 

PU=valor de face/(1+i)                                                                                               (1) 

 

Em que: 

PU: preço unitário 

i: taxa de juros 

 

 

7.1.2 NTN-F 

 

 

As NTN-F pagam cupons de juros. É a única diferença das LTN (SECURATO, 

2008). 

O preço unitário desses títulos públicos corresponde ao valor presente de seu 

fluxo de pagamentos, descontado pela taxa de retorno que se pretende obter com o 

investimento (SECURATO, 2008). 
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7.2 INDEXADOS A ÍNDICES DE PREÇOS 

 

 

7.2.1 NTN-B e NTN-C 

 

 

As NTN-B e as NTN-C possuem como fator de remuneração o IPCA e o IGP-

M, respectivamente. A determinação da rentabilidade a ser exigida por esses títulos 

públicos é, portanto, feita de forma simples e direta por aqueles investidores 

preocupados em assegurar um determinado rendimento real (SECURATO, 2008). 

As NTN-B e as NTN-C pagam cupons de juros definidos quando o título 

público é emitido. Assim, o preço unitário das NTN-B e das NTN-C representa o 

somatório do valor presente de cada fluxo de pagamento (SECURATO, 2008). 

 

 

7.3 PÓS-FIXADOS 

 

 

7.3.1 LFT 

 

 

As LFT têm por fator de remuneração a taxa Selic. Visto que a taxa Selic 

representa o custo de oportunidade do investidor, sua cotação tende a estar sempre 

muito próxima de 1 (SECURATO, 2008). 
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8 PRINCIPAIS COMPONENTES 

 

 

8.1 VALOR DE FACE 

 

 

O valor de face de um título público representa a quantia de dinheiro que seu 

emissor promete pagar ao investidor na data de vencimento do título público 

(PEREIRA, 2009). 

 

 

8.2 DATA DE VENCIMENTO 

 

 

A data de vencimento de um título público representa quando o valor de face 

do título público deve ser pago ao investidor (PEREIRA, 2009). 

Os seis dígitos que acompanham o nome do título público são uma 

abreviatura da data de vencimento do título público. Por exemplo, a LFT 011120 tem 

data de vencimento de 1 de novembro de 2020 (PEREIRA, 2009). 

 

 

8.3 CUPONS DE JUROS 

 

 

Cupons de juros de um título público representam o pagamento semestral de 

determinada importância ao proprietário do título público (o conceito somente se 

aplica aos títulos públicos que pagam cupons de juros). A importância representa 

determinada percentagem do valor de face do título público, definida quando o título 

público é emitido (PEREIRA, 2009). 
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9 IMPOSTOS 

 

 

Os rendimentos produzidos pelos títulos públicos negociados no Tesouro 

Direto são tributados pelo Imposto de Renda (IR) por alíquotas decrescentes, 

conforme o prazo de aplicação (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

Conforme a Lei nº 11033, de 21/12/2004, as alíquotas de IR na fonte 

incidentes sobre os rendimentos do Tesouro Direto são: 

I. 22,5 %, em aplicações com prazo de até 180 dias; 

II. 20,0 %, em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 

III. 17,5 %, em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 

IV. 15,0 %, em aplicações com prazo acima de 720 dias. 

 

A base de cálculo do IR é a diferença positiva entre o valor recebido no 

vencimento ou no resgate do título público e o valor aplicado (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2009). 

O IR incide sobre os rendimentos periódicos produzidos pelos cupons de 

juros dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto também (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2009). 

Os rendimentos produzidos pelos títulos públicos negociados no Tesouro 

Direto em um período inferior a 30 dias são tributados pelo Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) por alíquotas decrescentes, conforme o prazo de 

aplicação, também. O IOF desestimula as aplicações de muito curto prazo 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 
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10 LEILÕES PRIMÁRIOS 

 

 

Os leilões primários são realizados pelo Tesouro Nacional e contam com a 

participação de instituições financeiras grandes, que enviam, por sistema eletrônico, 

propostas de compra para os títulos públicos ofertados (PEREIRA, 2009). 

Os leilões primários estimulam a competição entre os participantes porque 

apenas as propostas mais interessantes ao Tesouro Nacional são aceitas 

(PEREIRA, 2009). 

No início de cada mês, o Tesouro Nacional divulga um cronograma dos 

leilões primários programados para o período e, no dia que antecede cada leilão, é 

divulgada Portaria a fim de dar publicidade às ofertas. Na Portaria constam, 

principalmente, a data e o horário para envio das propostas, o critério de seleção 

adotado e as características da emissão (PEREIRA, 2009). 
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11 TESOURO DIRETO 

 

 

11.1 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Em 6 de novembro de 2001, foi feito um acordo entre o Tesouro Nacional e a 

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), visando à oferta pública de 

títulos públicos pela Internet (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

Em 12 de dezembro de 2001, foi publicada a Portaria STN nº 554, que regula 

a oferta pública de títulos públicos pela Internet (SECRETARIA DO TESOURO 

NACIONAL, 2009). 

Em 7 de janeiro de 2002, foi iniciada a oferta de títulos públicos no site do 

Tesouro Nacional (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

 

 

11.2 OBJETIVOS 

 

 

O primeiro objetivo é aumentar a base de investidores (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2009). 

O aumento da base de investidores dá mais flexibilidade ao Estado no 

gerenciamento da dívida pública (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

Através do Gráfico 2 a seguir, pode-se verificar o número de investidores 

cadastrados no Tesouro Direto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 
Gráfico 2 – Número de investidores cadastrados no Tesouro Direto 

Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009 
 

Através do Gráfico 2, pode-se verificar que o número de investidores 

cadastrados no Tesouro Direto vem se multiplicando no decorrer dos anos. 

O segundo objetivo é incentivar a formação de poupança de médio e longo 

prazos (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

O desenvolvimento de uma cultura de poupança doméstica de médio e longo 

prazos é muito importante a fim de alcançar o desenvolvimento econômico 

sustentado. 

Pode-se destacar que, mesmo oferecendo liquidez semanal, a estrutura do 

Tesouro Direto incentiva a formação de poupança de médio e longo prazos 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

O terceiro objetivo é disseminar o conceito de dívida pública (SECRETARIA 

DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

Ao disseminar o conceito de dívida pública entre a população, o Tesouro 

Nacional difunde a noção de que uma parcela significativa da poupança dos 

poupadores pequenos está investida em títulos públicos (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2009). 
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11.3 FUNCIONAMENTO 

 

 

O Tesouro Direto é um mecanismo de oferta pública por meio da Internet sem 

a realização de leilões (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

Podem comprar títulos públicos no Tesouro Direto todos os residentes no 

Brasil que possuam Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conta corrente em um 

banco ou uma corretora e sejam cadastrados em uma instituição financeira 

habilitada a operar no Tesouro Direto (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 

2009). 

As instituições financeiras habilitadas são denominadas Agentes de Custódia. 

Os Agentes de Custódia são responsáveis pela atualização cadastral, recolhimento 

de impostos e repasse dos recursos. São elegíveis como Agentes de Custódia as 

corretoras de valor, os bancos comercial, múltiplo ou de investimento e as 

distribuidoras de valor (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

Depois de efetuado o cadastro no Agente de Custódia, o investidor recebe da 

BM&F Bovespa, via Agente de Custódia, no endereço de e-mail indicado no 

momento do cadastro, uma senha provisória para acesso à área restrita do site, para 

que possa efetuar compras, vendas e consultas. Para acessar a área restrita, o 

investidor deve informar seu CPF e sua senha. A partir disso, o investidor pode 

comprar e vender títulos públicos e fazer atualizações cadastrais de informações 

pessoais relevantes ao Tesouro Direto (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 

2009). 

As compras de títulos públicos estão disponíveis para o investidor diariamente 

(inclusive nos fins de semana e feriados). Nos dias úteis, as compras estão 

disponíveis entre 9 a.m. e 5 a.m. do dia seguinte. Nos fins de semana e feriados, as 

compras estão disponíveis 24 horas por dia. Eventualmente, a fim de proteger o 

pequeno investidor, o Tesouro Nacional pode suspender as vendas 

temporariamente (em momentos de muito volatilidade no mercado). 

Tendo efetuado a compra de títulos públicos, as opções que o investidor tem 

são: manter os títulos públicos em carteira até o vencimento ou revender os títulos 

públicos ao Tesouro Nacional. Assim, mesmo que o investidor compre títulos 

públicos de longo prazo, o investimento tem liquidez semanal (SECRETARIA DO 

TESOURO NACIONAL, 2009). 
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Deve-se destacar que, se o investidor decide vender seus títulos públicos 

antes do vencimento, ele recebe a taxa de mercado do dia, que pode ser diferente 

da taxa contratada na compra (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

O valor mínimo para a compra de títulos públicos varia entre R$ 160 e R$ 400 

(depende das características dos títulos públicos). 

Através da Figura 6 a seguir, pode-se verificar o site do Tesouro Nacional em 

que é possível ter acesso ao Tesouro Direto: 

 

 
Figura 6 – Site do Tesouro Nacional em que é possível ter acesso ao Tesouro Direto 

Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009 
 

Os títulos públicos negociados no Tesouro Direto são: LTN, NTN-F, NTN-B, 

NTN-B Principal, NTN-C e LFT (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

As taxas incidentes sobre as operações no Tesouro Direto têm origens 

diferentes. 

É cobrada uma taxa de negociação de 0,1 % do valor da compra cobrado no 

primeiro ano e uma taxa de custódia de 0,3 % do valor da compra ao ano, porém 

cobrada semestralmente (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 
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Os Agentes de Custódia cobram taxas de corretagem, manutenção da conta 

de custódia e outros serviços. Essas taxas, de maneira livre, são pactuadas entre o 

investidor e a instituição financeira. As taxas dos Agentes de Custódia, de maneira 

geral, variam entre 0 % e 4 % ao ano sobre o valor dos títulos públicos 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

Instituições que não cobram isso justificam a estratégia como um meio de 

atrair clientes para outros serviços (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 

2009). 

Assim, o total a ser pago em taxas varia entre 0,3 % e 4,4 % ao ano sobre o 

valor das aplicações (depende do prazo). 

Através do Quadro a seguir, pode-se verificar as taxas cobradas pelos 

Agentes de Custódia em outubro de 2010: 
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Quadro – Taxas cobradas pelos Agentes de Custódia em outubro de 2010 

Fonte: TESOURO NACIONAL, 2010 
 

O Tesouro Nacional se preocupa com o suporte aos investidores e com o 

acompanhamento das vendas. 

A equipe responsável responde a todo tipo de dúvidas dos investidores 

enviadas por e-mail diariamente (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

O Tesouro Nacional está disponível para realizar palestras gratuitas 

(SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009). 

 

 

11.4 RESULTADOS 

 

 

Através do Gráfico 3 a seguir, pode-se verificar o estoque do Tesouro Direto 

(em milhões de reais): 
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Gráfico 3 – Estoque do Tesouro Direto (em milhões de reais) 

Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009 
 

Através do Gráfico 4 a seguir, pode-se verificar a participação histórica dos 

títulos públicos no estoque: 

 

 
Gráfico 4 – Participação histórica dos títulos públicos no estoque 

Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009 
 

Através do Gráfico 5 a seguir, pode-se verificar a participação dos títulos 

públicos no estoque por títulos públicos em dezembro de 2008: 
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Gráfico 5 – Participação dos títulos públicos no estoque por títulos públicos em dezembro de 

2008 
Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009 

 
Através do Gráfico 6 a seguir, pode-se verificar a evolução das vendas 

mensais: 

 

 
Gráfico 6 – Evolução das vendas mensais 

Fonte: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, 2009 
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12 EMISSÕES DIRETAS 

 

 

As emissões diretas são destinadas a atender finalidades específicas 

definidas em lei (PEREIRA, 2009). 

Nas emissões diretas, não há oferta pública dos títulos públicos (PEREIRA, 

2009). 
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13 CADERNETA DE POUPANÇA 

 

 

É a forma mais popular de aplicação de recursos no Brasil (SECURATO, 

2008). 

Atualmente, a remuneração da Caderneta de Poupança é 0,5 % a.m. mais a 

TR (SECURATO, 2008). 

Há isenção de impostos (SECURATO, 2008). 

Os recursos da Caderneta de Poupança devem ser aplicados de acordo com 

regras preestabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BCB) que, conforme as 

variáveis econômicas do momento, podem ser alteradas (FORTUNA, 2008). 

A atual metodologia de cálculo do percentual referente à remuneração básica 

dos depósitos da Caderneta de Poupança foi definida pela Resolução nº 3409, de 

27/09/2006 (FORTUNA, 2008). 

A abertura pode ser feita em qualquer dia do mês. As contas abertas nos dias 

29, 30 e 31 começam a contar rendimento a partir do dia 1º do mês seguinte 

(FORTUNA, 2008). 

A remuneração é mensal para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. 

Para pessoas jurídicas com fins lucrativos, a remuneração é trimestral (FORTUNA, 

2008). 

A Caderneta de Poupança é garantida pelo Estado para valores até R$ 60 

mil, por poupador e em cada instituição financeira. A sua proteção se enquadra no 

Fundo Garantidor de Créditos (FORTUNA, 2008). 
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14 SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC) 

 

 

É uma associação entre o BCB e a Associação Nacional das Instituições do 

Mercado Aberto (Andima), criada em 14 de novembro de 1979 (SECURATO, 2008). 

É responsável pela custódia de títulos e a liquidação financeira da negociação 

entre compradores e vendedores (SECURATO, 2008). 

A criação do Selic foi muito importante porque eliminou as fraudes nas 

negociações dos títulos. Com o Selic, foi possível estabelecer procedimentos de 

segurança nas transações dos títulos, por meio dos quais o sistema se 

responsabiliza pela existência de lastro e dos recursos necessários para a liquidação 

financeira, efetivando-se as operações somente contra o seu pagamento 

(SECURATO, 2008). 

Atualmente, os títulos são, na maioria, escriturais (não são físicos). 

Os títulos negociados via Selic são liquidados em reserva bancária. O Selic 

somente transfere a posse dos títulos contra a entrada das reservas (SECURATO, 

2008). 

Os principais títulos negociados no Selic são os títulos públicos (SECURATO, 

2008). 
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15 COMITÊ DE POLÍTICA MONETÁRIA (COPOM) 

 

 

O Copom foi criado em 20 de junho de 1996, com o objetivo de estabelecer 

as diretrizes da política monetária e de definir a taxa de juros. Formalmente, os 

objetivos do Copom são: implementar a política monetária, definir a meta da taxa 

Selic e seu viés (é eventual), e analisar o Relatório de Inflação (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2010). 

A taxa de juros fixada nas reuniões do Copom é a meta para a taxa Selic, a 

qual vigora por todo o período entre reuniões ordinárias do Copom. Se for o caso, o 

Copom pode definir o viés também, que é a prerrogativa dada ao presidente do BCB 

para alterar, na direção do viés, a meta para a taxa Selic entre as reuniões 

ordinárias (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

Desde 1996, o Regulamento do Copom sofreu uma série de alterações 

referentes ao objetivo, à periodicidade das reuniões, à composição e às atribuições 

e às competências de seus integrantes. Essas alterações visaram não somente 

aperfeiçoar o processo decisório no Copom, mas também refletiram as mudanças de 

regime monetário (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

Destaca-se a adoção, pelo Decreto nº 3088, de 21/06/1999, das metas para a 

inflação como diretriz de política monetária. Desde então, as decisões do Copom 

passaram a ter como objetivo cumprir as metas para a inflação definidas pelo 

Conselho Monetário Nacional. Se as metas não forem atingidas, cabe ao presidente 

do BCB divulgar, em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda, os motivos do 

descumprimento, bem como as providências e o prazo para o retorno da taxa de 

inflação aos limites estabelecidos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

As reuniões ordinárias do Copom dividem-se em dois dias. A primeira sessão 

às terças-feiras e a segunda sessão às quartas-feiras. O número de reuniões 

ordinárias foi reduzido para oito ao ano a partir de 2006 (as reuniões eram mensais). 

O Copom é composto pelos membros da Diretoria Colegiada do BCB. O 

presidente e os diretores de Política Monetária, Política Econômica, Estudos 

Especiais, Assuntos Internacionais, Normas e Organização do Sistema Financeiro, 

Fiscalização, Liquidações e Desestatização e Administração (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2010). 
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As atas em português das reuniões do Copom são divulgadas às 8 horas e 30 

minutos da quinta-feira da semana posterior a cada reunião e são publicadas no site 

do BCB na Internet (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

16 ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA (IMA) 

 

 

Os investidores, de maneira geral, utilizam algum parâmetro de comparação a 

fim de avaliar o desempenho de suas aplicações. 

Em 2000, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 

de Capitais (Anbima), em parceria com a BM&F Bovespa, lançou o Índice de Renda 

Fixa-Mercado (IRF-M), cuja carteira é composta por títulos públicos prefixados em 

mercado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS 

FINANCEIROS E DE CAPITAIS, 2010). 

Em 2004, a Anbima e a STN formaram uma parceria a fim de viabilizar a 

criação do IMA, que começou a ser divulgado em 2005 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS, 

2010). 

Cada vez mais, os investidores vêm percebendo oportunidades e benefícios 

na diversificação de suas carteiras e da necessidade de parâmetros de avaliação de 

performance delas mais adequados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES 

DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2010). 

Através do Gráfico 7 a seguir, pode-se verificar a evolução do preço da LTN 

com vencimento em janeiro de 2010 e comparação com o IRF-M e o DI: 
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Gráfico 7 – Evolução do preço da LTN com vencimento em janeiro de 2010 e comparação com 

o IRF-M e o DI 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE 

CAPITAIS, 2010 
 

Através do Gráfico 7, pode-se verificar que a curva da LTN está mais próxima 

da curva do IRF-M. Assim, pode-se compreender melhor a comparação de um 

investimento com um benchmark1 que tenha relação com o risco da transação. 

O IMA é uma família de índices que representa a evolução, a preços de 

mercado, da carteira de títulos públicos e serve como benchmark para o segmento 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E 

DE CAPITAIS, 2010). 

O IMA é composto de carteiras teóricas de títulos públicos, separadas de 

acordo com seus indexadores e prazos, a fim de atender às necessidades de 

investidores e de carteiras diferentes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2010). 

As características do IMA que são responsáveis pela sua utilização como 

benchmark são: 

• Transparente – Os ativos que compõem o IMA e seus pesos relativos, 

de maneira clara, são definidos; 

• Replicável – É viável a compra de seus ativos; 

• Mensurável – Seu retorno, de maneira fácil, é calculado; 

                                                 
1
 Benchmark é um parâmetro utilizado na avaliação dos investimentos ou dos gestores. 
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• Apropriado – É consistente com o estilo do gestor e/ou da política de 

investimento adotada; 

• Representativo – É uma representação boa dos setores envolvidos; 

• Consistente – Títulos públicos são adicionados e removidos segundo 

critérios claros e constantes; 

• Confiável – Calculado por entidade isenta e de confiança dos 

investidores. 

 

O IMA é dividido em 4 subíndices, de acordo com os indexadores dos títulos 

públicos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS 

FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2010). 

Através da Figura 7 a seguir, pode-se verificar a composição do IMA: 

 

 
Figura 7 – Composição do IMA 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE 
CAPITAIS, 2010 
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17 ESTRUTURA TEMPORAL DAS TAXAS DE JUROS 

 

 

Pode-se utilizar a Estrutura Temporal das Taxas de Juros a fim de estimar as 

taxas de juros com o objetivo de realizar operações no futuro (SECURATO, 2008). 

No Brasil, a taxa DI é a base para a construção da Estrutura Temporal das 

Taxas de Juros. A taxa DI é a taxa por dia útil. É a partir do DI que se estabelecem 

as taxas de aplicação e de captação para 30, 60 e 90 dias ou mais (SECURATO, 

2008) 

O horizonte de tempo da Estrutura Temporal das Taxas de Juros depende da 

volatilidade e do nível de inflação da economia (SECURATO, 2008). 

Estrutura Temporal das Taxas de Juros é a relação entre as taxas de juros e 

o tempo (ROSS, WESTERFIEL, JORDAN; 2008). 

Os componentes que determinam a forma da Estrutura Temporal das Taxas 

de Juros são: taxa real de juros, inflação e risco (ROSS, WESTERFIELD, JORDAN; 

2008). 

A taxa real de juros é o componente básico de todas as taxas de juros. 

Quando a taxa real de juros é alta, todas as taxas tendem a ser mais altas. Assim, a 

taxa real de juros não determina a forma da Estrutura Temporal das Taxas de Juros, 

mas influencia, principalmente, o nível geral das taxas de juros (ROSS, 

WESTERFIELD, JORDAN; 2008). 

Por outro lado, a perspectiva de inflação influencia muito a forma da Estrutura 

Temporal das Taxas de Juros. Os investidores exigem uma compensação na forma 

de taxas nominais mais altas pelo prejuízo decorrente da inflação. A compensação 

pelo prejuízo decorrente da inflação é denominada prêmio pela inflação (ROSS, 

WESTERFIELD, JORDAN; 2008). 

O risco influencia a forma da Estrutura Temporal das Taxas de Juros também. 

Os títulos públicos de longo prazo podem ter prejuízo maior em função da variação 

das taxas de juros do que os títulos públicos de curto prazo. Os investidores exigem 

uma compensação na forma de taxas nominais mais altas pelo risco da variação das 

taxas de juros. A compensação pelo risco da variação das taxas de juros é 

denominada prêmio pelo risco da variação das taxas de juros. Quanto maior o prazo, 

maior o risco (ROSS, WESTERFIELD, JORDAN; 2008). 
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Através do Gráfico 8 a seguir, pode-se verificar as formas da Estrutura 

Temporal das Taxas de Juros: 

 

 

Gráfico 8 – Formas da Estrutura Temporal das Taxas de Juros 
Fonte: CARVALHO, 2005 

 
Através do Gráfico 8 a seguir, pode-se verificar as curva A, curva B e curva C. 

A curva A representa a Estrutura Temporal das Taxas de Juros em que as 

taxas de juros crescem no curto prazo e decrescem no longo prazo. A curva A é 

denominada curva de rendimento invertida ou negativa (CARVALHO, 2005). 

A curva B representa a Estrutura Temporal das Taxas de Juros em que as 

taxas de juros crescem à medida que a maturidade cresce. A curva B é denominada 

curva de rendimento positiva (CARVALHO, 2005). 

A curva C representa a Estrutura Temporal das Taxas de Juros em que as 

taxas de juros de curto prazo estão no mesmo nível das taxas de juros de longo 

prazo. A curva C é denominada curva de rendimento constante (CARVALHO, 2005). 

Através do Gráfico 9 a seguir, pode-se verificar a Estrutura Temporal das 

Taxas de Juros DI-1 em 5 de outubro de 2010: 
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Gráfico 9 – Estrutura Temporal das Taxas de Juros DI-1 em 5 de outubro de 2010 

Fonte: VALOR ECONÔMICO, 2010 
 

Através do Gráfico 10 a seguir, pode-se verificar a Estrutura Temporal das 

Taxas de Juros DI-1 em 7 de outubro de 2010: 

 

 
Gráfico 10 – Estrutura Temporal das Taxas de Juros DI-1 em 7 de outubro de 2010 

Fonte: VALOR ECONÔMICO, 2010 
 

Através dos Gráfico 9 e Gráfico 10, pode-se verificar algumas características 

da Estrutura Temporal das Taxas de Juros. 

Cada dia de negócios (5 de outubro de 2010 e 7 de outubro de 2010) tem 

uma curva das taxas de juros correspondente formada pelas taxas diferentes 

praticadas no dia para negócios com vencimentos diferentes (LAMB, 2010). 

A curva muda diariamente. Isso ocorre porque as taxas de juros se formam 

com base em expectativas. As expectativas são ajustadas diariamente aos novos 

eventos que afetam a conjuntura econômica e os prospectos futuros (LAMB, 2010). 
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Através da Tabela 1 a seguir, pode-se verificar um exemplo da Estrutura 

Temporal das Taxas de Juros: 

 

Tabela 1 – Exemplo da Estrutura Temporal das Taxas de Juros 
Número de dias úteis Taxas de juros (em percentagem ao ano) 

21 10,7427 
42 10,8310 
63 10,9690 
126 11,4593 
252 12,1307 
504 12,3955 
756 12,3475 
1008 12,3001 
1260 12,2691 
2520 12,2064 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO ABERTO, 2010 
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18 DURATION 

 

 

Duration é uma forma de cálculo do Prazo Médio2 de um fluxo de caixa que 

procura levar em conta o valor do dinheiro no tempo (SECURATO, 2008). 

O conceito foi criado por Macaulay. Macaulay procurou calcular um índice que 

traduzisse a participação relativa de cada pagamento originado da obrigação no 

valor presente total da obrigação, ponderado pelo prazo em que o pagamento se 

daria (FERREIRA, 2004). 

Fórmula da Duration: 

 

D=((ƩFj/((1+ij)^dj))*dj)/VP                                                                                          (2) 

 

Em que: 

D: Duration 

Fj: fluxo de caixa 

ij: taxa de juros 

dj: prazo médio 

VP: valor presente 

 

A Duration permite definir, em função do tempo, da taxa de juros e do preço 

do título público, a duração média da obrigação. Além disso, a Duration possibilita 

comparações entre títulos públicos com maturidades diferentes (FERREIRA, 2004). 

Através da Tabela 2 a seguir, pode-se verificar o exemplo 1 de cálculo da 

Duration: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Prazo Médio é uma data em que se considera concentrada a soma dos fluxos de caixa que ocorrem 

em datas diferentes. 
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Tabela 2 – Exemplo 1 do cálculo da Duration 
Prazo até o vencimento Cupons de juros Valor presente (fator) Valor presente Duration 

1 100,0000 0,9091 90,9091 0,0909 
2 100,0000 0,8264 82,6446 0,1653 
3 100,0000 0,7513 75,1315 0,2254 
4 100,0000 0,6830 68,3013 0,2732 
5 100,0000 0,6209 62,0921 0,3105 
6 100,0000 0,5645 56,4474 0,3387 
7 1100,0000 0,5132 564,4739 3,9513 
   1000,0000 5,36 

Fonte: FERREIRA, 2004 

 
A Duration é 5,36 anos (5,36 é o somatório dos valores da última coluna que 

representam o prazo até o vencimento multiplicado pelo valor presente). 

 

Através da Tabela 3 a seguir, pode-se verificar o exemplo 2 de cálculo da 

Duration: 

 

Tabela 3 – Exemplo 2 do cálculo da Duration 
Prazo até o vencimento Cupons de juros Valor presente (fator) Valor presente Duration 

1 205,4100 0,9091 186,7364 0,1867 
2 205,4100 0,8264 169,7603 0,3395 
3 205,4100 0,7513 154,3276 0,4630 
4 205,4100 0,6830 140,2978 0,5612 
5 205,4100 0,6209 127,5434 0,6377 
6 205,4100 0,5645 115,9486 0,6957 
7 205,4100 0,5132 105,4078 0,7378 
   1000,0219 3,62 

Fonte: FERREIRA, 2004 
  
A Duration é 3,62 anos (3,62 é o somatório dos valores da última coluna que 

representam o prazo até o vencimento multiplicado pelo valor presente). 

 

A Duration é uma medida da sensibilidade ou elasticidade de um ativo ou um 

passivo em relação à variação das taxas de juros também. Assim, quanto maior a 

Duration de um ativo ou um passivo, maior a sensibilidade do preço dele à variação 

das taxas de juros (SAUNDERS, 2000). 

No caso dos zero coupon bond3 (LTN e LFT), a Duration é igual ao prazo até 

o vencimento (FERREIRA, 2004). 

As Tabela 2 e Tabela 3 são exemplos do cálculo da Duration. 

Ao comparar as Tabela 2 e Tabela 3, pode-se concluir que o título público 

utilizado no cálculo da Duration na Tabela 2 (a Duration é 5,36 anos) tem mais 
                                                 
3
 São títulos públicos que não pagam cupons de juros. 
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sensibilidade a variação das taxas de juros do que o título público utilizado no 

cálculo da Duration na Tabela 3 (a Duration é 3,62 anos). 

A Duration tem a restrição de ser efetiva somente quando a variação das 

taxas de juros é reduzida (PEREIRA, 2009). 

Enquanto a Duration é expressa em termos anuais, a Duration modificada é 

expressa em termos da variação percentual aproximada de preço para uma dada 

variação do retorno exigido pelo título público. Quanto maior a Duration Modificada 

de um ativo, maior é a variação percentual do seu preço em função da variação das 

taxas de juros (PEREIRA, 2009). 

Fórmula da Duration modificada: 

 

D*=D/(1+i)                                                                                                                  (3) 

 

Em que: 

D*: Duration modificada 

D: Duration 

i: taxa de juros 

 

Apesar de suas imperfeições, a Duration permite que, de maneira rápida, se 

calcule o risco da variação das taxas de juros. Assim, é possível estimar a variação 

verificada no valor de uma carteira de renda fixa, decorrente de flutuações nos juros 

de mercado. Além disso, a Duration permite que sejam tomadas as devidas 

providências a fim de diminuir o risco da variação das taxas de juros (ALMEIDA, 

2006). 

Instituições diferentes têm necessidades diferentes de gestão do risco da 

variação das taxas de juros. Enquanto os bancos, em geral, utilizam a Duration a fim 

de proteger o valor presente de suas carteiras à variação das taxas de juros, outras 

instituições, por exemplo, os fundos de pensão utilizam a Duration a fim de proteger 

o valor futuro de suas carteiras visto que têm compromissos a serem honrados. 

Porém, todas as instituições têm em comum a necessidade de proteger seu capital 

do risco da variação das taxas de juros (ALMEIDA, 2006). 

Por exemplo, os fundos de pensão necessitam gerenciar seus ativos com 

muito cuidado. Lidando com um montante considerável de passivos futuros, os 

fundos de pensão precisam gerir seus investimentos atuais a fim de garantir que 
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seus compromissos sejam honrados. A fim de que a gestão seja bem-sucedida, é 

importante que a escolha dos tipos de ativos que compõem o portfólio, as 

características de cada um e a proporção com que são combinados entre si seja 

ótima, a fim de assegurar a rentabilidade possível melhor a um nível seguro de risco 

para um horizonte de tempo longo (ALMEIDA, 2006). 

A segurança na gestão dos portfólios dos fundos de pensão é obtida por meio 

da imunização. A imunização se caracteriza pela busca da equivalência entre a 

Duration dos ativos e dos passivos do portfólio. Se bem-sucedida, a imunização 

garante que a variação das taxas de juros seja equivalente a variação dos preços 

dos ativos e dos passivos (ALMEIDA, 2006). 

Assim, qualquer portfólio que contenha ativos e passivos está imunizado 

quando a Duration dos ativos é igual a Duration dos passivos (ALMEIDA, 2006). 

Pode-se destacar que a imunização não somente iguala o valor presente dos 

ativos com o valor presente dos passivos, mas também ajusta a sensibilidade deles 

em relação à variação das taxas de juros (ALMEIDA, 2006). 

Assim, a fim de efetuar a imunização dos ativos e dos passivos de uma 

determinada carteira, deve-se certificar que o produto da Duration pelo valor de 

mercado tanto dos ativos como dos passivos sejam iguais. Isso assegura uma 

variação igual a 0 para o valor do patrimônio líquido do portfólio (ALMEIDA, 2006). 

Deve-se destacar que a imunização não é permanente, mas protege a 

carteira por um período de tempo curto. Assim, a proteção existe até a primeira 

mudança nos juros (ALMEIDA, 2006). 
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19 RISCO 

 

 

Dada a onipresença do risco em quase todas as atividades humanas, 

surpreende o fato de não haver unanimidade acerca de uma definição para o termo 

risco. 

 Em Finanças o risco é definido em termos da variabilidade dos retornos 

observados de um investimento em comparação com o retorno esperado do 

investimento, mesmo quando os retornos representam resultados positivos. A 

parcela não prevista do retorno é o verdadeiro risco de um investimento 

(DAMODARAN, 2009). 

Pode-se classificar o risco em sistemático e não sistemático (ROSS, 

WESTERFIELD, JORDAN; 2008). 

O risco sistemático influencia muitos ativos (ROSS, WESTERFIELD, 

JORDAN; 2008). 

O risco não sistemático influencia um ativo ou poucos ativos (ROSS, 

WESTERFIELD, JORDAN; 2008). 

 

 

19.1 RISCOS DOS TÍTULOS PÚBLICOS 

 

 

19.1.1 Risco de crédito 

 

 

O risco de crédito é a probabilidade de o emissor do título público não 

conseguir ou não desejar saldar seus débitos nas condições estabelecidas, 

acarretando perda ao investidor. À medida que a qualidade creditória do emissor se 

eleva, o risco de crédito se reduz (RISKTECH, 2010). 

No Brasil, atualmente, em função da estabilidade macroeconômica e da 

melhoria do perfil da dívida pública, o risco de “calote” da dívida pública tem, de 

maneira acentuada, reduzido (RISKTECH, 2010). 

As Agências de Classificação de Risco têm confirmado isso por meio das 

elevações na classificação de risco (RISKTECH, 2010). 
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19.1.2 Risco de mercado 

 

 

O risco de mercado é a probabilidade de ocorrência de eventuais prejuízos 

com o investimento devido a alterações em variáveis que afetam o preço dos ativos 

(RISKTECH, 2010). 

No caso dos títulos públicos, a principal responsável pelo risco de mercado é 

a variação das taxas de juros e suas conseqüências sobre o retorno exigido para a 

aplicação (RISKTECH, 2010). 

A elevação da taxa de juros exigida pelos investidores para aplicação em um 

ativo tem como conseqüência a redução do seu preço de mercado (RISKTECH, 

2010). 

Os preços dos títulos públicos reagem de maneira diferente ao risco de 

mercado em função de suas características particulares (RISKTECH, 2010). 

 

 

19.1.3 Risco de reaplicação 

 

 

O risco de reaplicação consiste na impossibilidade de se reinvestir os cupons 

de juros recebidos à mesma taxa contratada na compra (RISKTECH, 2010). 

As características que definem o risco de reaplicação são: o prazo de 

vencimento e a taxa de cupom. Quanto maior o prazo de vencimento do título 

público, maior o risco de reaplicação. Quanto maior a taxa de cupom, maior o risco 

de reaplicação (RISKTECH, 2010). 

Os zero coupon bond (LTN e LFT) não têm risco de reaplicação. Assim, se os 

zero coupon bond são mantidos até o vencimento, a rentabilidade obtida é igual à 

rentabilidade prometida na compra (RISKTECH, 2010). 

Entretanto, os títulos públicos que pagam cupons de juros (NTN-F, NTN-B e 

NTN-C) têm risco de reaplicação. Assim, um investidor que adquire um título público 

que paga cupons de juros com um prazo de vencimento de médio e longo prazos 

deve reaplicar os cupons de juros durante o período a fim de que a rentabilidade 

obtida não seja muito diferente da rentabilidade prometida na compra (RISKTECH, 

2010). 
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19.1.4 Risco de preço 

 

 

Se o título público for vendido antes do vencimento, o valor recebido pela 

venda é o preço corrente do título público no mercado. O preço de venda pode ser 

diferente do preço estimado na compra. O risco disso ocorrer é denominado risco de 

preço (RISKTECH, 2010). 

O risco de preço é o oposto do risco de reaplicação (RISKTECH, 2010). 

 

 

19.1.5 Risco de inflação 

 

 

O risco de inflação é a probabilidade de a remuneração obtida com o 

investimento não ser suficiente para compensar as perdas provocadas pela 

elevação geral dos preços da economia (RISKTECH, 2010). 

O investimento em títulos públicos indexados a índices de preços (NTN-B e 

NTN-C) reduz o risco de inflação da aplicação (RISKTECH, 2010). 

 

 

19.1.6 Risco de liquidez 

 

 

O risco de liquidez de um título público é a dificuldade de vender o título 

público (RISKTECH, 2010). 
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20 DISCUSSÃO 

 

 

Ao fazer o levantamento da bibliografia foi possível atender os objetivos 

específicos da monografia. 

Porém a fim de atender o objetivo geral da monografia foi necessário calcular 

a rentabilidade dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto dos últimos 10 

anos (de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2009). 

O cálculo se fez necessário visto que não foi possível encontrar a 

rentabilidade dos títulos públicos dos últimos 10 anos nem mesmo no site do 

Tesouro Nacional através do Fale Conosco. 

O cálculo ficou restrito à rentabilidade da LFT porque sua rentabilidade pode 

ser calculada utilizando a taxa Selic. 

Fórmula da rentabilidade da LFT (em % a.a.) a partir da cotação: 

 

rentabilidade={[(valor de face/cotação)^(252/du)]-1}*100                                          (4) 

 

Em que: 

du: dias úteis entre a data de liquidação (inclusive) e a data de vencimento 

(exclusive) 

 

Fórmula da cotação a partir da rentabilidade da LFT (em % a.a.): 

 

cotação=valor de face/{[(rentabilidade/100)+1]^(du/252)}                                         (5) 

 

Em que: 

du: dias úteis entre a data de liquidação (inclusive) e a data de vencimento 

(exclusive) 

 

Fórmula do valor nominal atualizado da LFT: 

 

VNA=1000*fator da taxa Selic entre a data de liquidação (inclusive) e a data de 

vencimento (exclusive)                                                                                               (6) 
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Em que: 

VNA: valor nominal atualizado 

 

Fórmula do preço unitário a partir da cotação da LFT: 

 

PU=cotação*VNA                                                                                                       (7) 

 

Em que: 

PU: preço unitário 

VNA: valor nominal atualizado 

 

Através da Tabela 4 a seguir, pode-se verificar o cálculo da rentabilidade da 

LFT: 
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Tabela 4 – Cálculo da rentabilidade da LFT 
Reunião Data Taxa Selic Dias úteis Principal Taxa diária Montante 

43 19/01/2000 0,1887 20 1000,0000 0,0007 1013,8204 
44 16/02/2000 0,1888 20 1013,8204 0,0007 1027,8318 
45 22/03/2000 0,1894 20 1027,8318 0,0007 1042,0785 
46 19/04/2000 0,1855 23 1042,0785 0,0007 1058,3893 
47 24/05/2000 0,1839 19 1058,3893 0,0007 1071,9466 
48 20/06/2000 0,1734 20 1071,9466 0,0006 1085,6372 
49 19/07/2000 0,1651 25 1085,6372 0,0006 1102,2203 
50 23/08/2000 0,1654 19 1102,2203 0,0006 1115,0142 
51 20/09/2000 0,1660 19 1115,0142 0,0006 1128,0004 
52 18/10/2000 0,1656 23 1128,0004 0,0006 1143,8872 
53 22/11/2000 0,1638 20 1143,8872 0,0006 1157,7417 
54 20/12/2000 0,1576 18 1157,7417 0,0006 1169,91 
55 17/01/2001 0,1519 20 1169,9076 0,0006 1183,1117 
56 14/02/2001 0,1520 24 1183,1117 0,0006 1199,1634 
57 21/03/2001 0,1584 19 1199,1634 0,0006 1212,5317 
58 18/04/2001 0,1630 24 1212,5317 0,0006 1230,0953 
59 23/05/2001 0,1676 23 1230,0953 0,0006 1247,6153 
60 20/06/2001 0,1831 20 1247,6153 0,0007 1264,3754 
61 18/07/2001 0,1896 25 1264,3754 0,0007 1286,3416 
62 22/08/2001 0,1904 19 1286,3416 0,0007 1303,3568 
63 19/09/2001 0,1907 19 1303,3568 0,0007 1320,6221 
64 17/10/2001 0,1905 23 1320,6221 0,0007 1341,8080 
65 21/11/2001 0,1905 20 1341,8080 0,0007 1360,5066 
66 19/12/2001 0,1905 23 1360,5066 0,0007 1382,3323 
67 23/01/2002 0,1905 19 1382,3323 0,0007 1400,6261 
68 20/02/2002 0,1880 20 1400,6261 0,0007 1419,9074 
69 20/03/2002 0,1845 19 1419,9074 0,0007 1438,1505 
70 17/04/2002 0,1835 24 1438,1505 0,0007 1461,4122 
71 22/05/2002 0,1807 19 1461,4122 0,0007 1479,8300 
72 19/06/2002 0,1840 20 1479,8300 0,0007 1499,8002 
73 17/07/2002 0,1786 25 1499,8002 0,0007 1524,4508 
74 21/08/2002 0,1787 15 1524,4508 0,0007 1539,4430 
75 18/09/2002 0,1790 25 1539,4430 0,0007 1564,7978 
76 23/10/2002 0,2090 19 1564,7978 0,0008 1587,3508 
77 20/11/2002 0,2090 20 1587,3508 0,0008 1611,4420 
78 18/12/2002 0,2190 23 1611,4420 0,0008 1640,8324 
79 22/01/2003 0,2490 20 1640,8324 0,0009 1670,0440 
80 19/02/2003 0,2536 19 1670,0440 0,0009 1698,7473 
81 19/03/2003 0,2630 23 1698,7473 0,0009 1735,3371 
82 23/04/2003 0,2632 19 1735,3371 0,0009 1766,1782 
83 21/05/2003 0,2632 20 1766,1782 0,0009 1799,2349 
84 18/06/2003 0,2627 24 1799,2349 0,0009 1839,6513 
85 23/07/2003 0,2574 20 1839,6513 0,0009 1873,3987 
86 20/08/2003 0,2432 20 1873,3987 0,0009 1906,0464 
87 17/09/2003 0,2184 20 1906,0464 0,0008 1936,1642 
88 22/10/2003 0,1984 20 1936,1642 0,0007 1964,1762 
89 19/11/2003 0,1884 20 1964,1762 0,0007 1991,2686 
90 17/12/2003 0,1732 23 1991,2686 0,0006 2020,5120 
91 21/01/2004 0,1632 20 2020,5120 0,0006 2044,9001 
92 18/02/2004 0,1630 19 2044,9001 0,0006 2068,3146 
93 17/03/2004 0,1628 19 2068,3146 0,0006 2091,9701 
94 14/04/2004 0,1609 24 2091,9701 0,0006 2121,9073 
95 19/05/2004 0,1580 19 2121,9073 0,0006 2145,5064 
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96 16/06/2004 0,1579 25 2145,5064 0,0006 2176,9397 
97 21/07/2004 0,1579 24 2176,9397 0,0006 2207,5488 
98 18/08/2004 0,1583 19 2207,5488 0,0006 2232,1440 
99 15/09/2004 0,1590 24 2232,1440 0,0006 2263,7340 
100 20/10/2004 0,1623 18 2263,7340 0,0006 2288,1842 
101 17/11/2004 0,1671 20 2288,1842 0,0006 2316,4185 
102 15/12/2004 0,1723 25 2316,4185 0,0006 2353,24 
103 19/01/2005 0,1774 19 2353,2394 0,0006 2382,3938 
104 16/02/2005 0,1825 20 2382,3938 0,0007 2414,3010 
105 16/03/2005 0,1875 20 2414,3010 0,0007 2447,4550 
106 20/04/2005 0,1924 19 2447,4550 0,0007 2480,1429 
107 18/05/2005 0,1951 19 2480,1429 0,0007 2513,6959 
108 15/06/2005 0,1975 25 2513,6959 0,0007 2559,0464 
109 20/07/2005 0,1973 20 2559,0464 0,0007 2595,8808 
110 17/08/2005 0,1975 19 2595,8808 0,0007 2631,3976 
111 14/09/2005 0,1974 24 2631,3976 0,0007 2676,9350 
112 19/10/2005 0,1948 23 2676,9350 0,0007 2720,7745 
113 23/11/2005 0,1898 15 2720,7745 0,0007 2749,0653 
114 14/12/2005 0,1849 25 2749,0653 0,0007 2795,7269 
115 18/01/2006 0,1800 34 2795,7269 0,0007 2858,8615 
116 08/03/2006 0,1726 29 2858,8615 0,0006 2911,7282 
117 19/04/2006 0,1650 28 2911,7282 0,0006 2961,5589 
118 31/05/2006 0,1572 34 2961,5589 0,0006 3020,4767 
119 19/07/2006 0,1518 30 3020,4767 0,0006 3071,7246 
120 30/08/2006 0,1467 33 3071,7246 0,0005 3127,2844 
121 18/10/2006 0,1417 28 3127,2844 0,0005 3173,6720 
122 29/11/2006 0,1367 38 3173,6720 0,0005 3235,5870 
123 24/01/2007 0,1319 29 3235,5870 0,0005 3282,0507 
124 07/03/2007 0,1293 29 3282,0507 0,0005 3328,3006 
125 18/04/2007 0,1268 34 3328,3006 0,0005 3382,3438 
126 06/06/2007 0,1243 29 3382,3438 0,0005 3428,2560 
127 18/07/2007 0,1193 35 3428,2560 0,0004 3482,3416 
128 05/09/2007 0,1143 28 3482,3416 0,0004 3524,4701 
129 17/10/2007 0,1118 33 3524,4701 0,0004 3573,7250 
130 05/12/2007 0,1118 33 3573,7250 0,0004 3623,6683 
131 23/01/2008 0,1118 29 3623,6683 0,0004 3668,1337 
132 05/03/2008 0,1118 29 3668,1337 0,0004 3713,1447 
133 16/04/2008 0,1118 28 3713,1447 0,0004 3757,1276 
134 04/06/2008 0,1163 35 3757,1276 0,0004 3814,9793 
135 23/07/2008 0,1217 35 3814,9793 0,0005 3876,3190 
136 10/09/2008 0,1292 35 3876,3190 0,0005 3942,2921 
137 29/10/2008 0,1366 30 3942,2921 0,0005 4002,8448 
138 10/12/2008 0,1365 28 4002,8448 0,0005 4060,1599 
139 21/01/2009 0,1366 34 4060,1599 0,0005 4130,9102 
140 11/03/2009 0,1266 33 4130,9102 0,0005 4195,9000 
141 29/04/2009 0,1116 29 4195,9000 0,0004 4247,2992 
142 10/06/2009 0,1016 29 4247,2992 0,0004 4294,8594 
143 22/07/2009 0,0916 30 4294,8594 0,0003 4339,9060 
144 02/09/2009 0,0865 33 4339,9060 0,0003 4387,3118 
145 21/10/2009 0,0865 34 4387,3118 0,0003 4436,6958 
146 09/12/2009 0,0865 33 4436,6958 0,0003 4485,16 

 
A Tabela 4 é o cálculo da rentabilidade da LFT (são 3 simulações do cálculo 

da rentabilidade em períodos diferentes). 
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Simulação 1 

 

Montante bruto: R$ 1169,91 

 

Taxas: R$ 27,49 (1169,91*(0,0235*1)) 

 

O Tesouro Nacional e os Agentes de Custódia cobram taxas. O total a ser pago em 

taxas varia entre 0,3 % e 4,4 % ao ano. A média entre 0,3 % e 4,4 % ao ano é 2,35 

% ao ano. 

O tempo é 1 ano ( de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2000). 

 

Imposto de Renda: R$ 28,48 ((1169,91-27,49-1000,00)*0,20) 

 

O principal é R$ 1000,00. 

Conforme a Lei nº 11033, de 21/12/2004, a alíquota de IR na fonte incidente sobre 

os rendimentos do Tesouro Direto é 20,0 %, em aplicações com prazo de 181 dias 

até 360 dias. 

 

Montante líquido: R$ 1105,94 (1169,91-27,49-28,48) 

 

A rentabilidade da LFT foi 10,59 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de 

dezembro de 2000. 

 

Simulação 2 

 

Montante bruto: R$ 2353,24 

 

Taxas: R$ 276,51 (2353,24*(0,0235*5)) 

 

O Tesouro Nacional e os Agentes de Custódia cobram taxas. O total a ser pago em 

taxas varia entre 0,3 % e 4,4 % ao ano. A média entre 0,3 % e 4,4 % ao ano é 2,35 

% ao ano. 

O tempo é 5 anos (de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2004). 

Imposto de Renda: R$ 161,51 ((2353,24-276,51-1000,00)*0,15) 
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O principal é R$ 1000,00. 

Conforme a Lei nº 11033, de 21/12/2004, a alíquota de IR na fonte incidente sobre 

os rendimentos do Tesouro Direto é 15,0 %, em aplicações com prazo acima de 720 

dias. 

 

Montante líquido: R$ 1915,22 (2353,24-276,51-161,51) 

 

A rentabilidade da LFT foi 91,52 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de 

dezembro de 2004. 

 

Simulação 3 

 

Montante bruto: R$ 4485,16 

 

Taxas: R$ 1054,01 (4485,16*(0,0235*10)) 

 

O Tesouro Nacional e os Agentes de Custódia cobram taxas. O total de taxas a ser 

pago varia entre 0,3 % e 4,4 % ao ano. A média entre 0,3 % e 4,4 % ao ano é 2,35 

% ao ano. 

O tempo é 10 anos (de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2009). 

 

Imposto de Renda: R$ 364,67 ((4485,16-1054,01-1000,00)*0,15) 

 

O principal é R$ 1000,00. 

Conforme a Lei nº 11033, de 21/12/2004, a alíquota de IR na fonte incidente sobre 

os rendimentos do Tesouro Direto é 15,0 %, em aplicações com prazo acima de 720 

dias. 

 

Montante líquido: R$ 3066,48 (4485,16-1054,01-364,67) 

 

A rentabilidade da LFT foi 206,65 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de 

dezembro de 2009. 
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A rentabilidade da Caderneta de Poupança de 1 de janeiro de 2000 até 31 de 

dezembro de 2000 foi 8,39 % (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010). 

A rentabilidade da Caderneta de Poupança de 1 de janeiro de 2000 até 31 de 

dezembro de 2004 foi 54,29 % (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010). 

A rentabilidade da Caderneta de Poupança de 1 de janeiro de 2000 até 31 de 

dezembro de 2009 foi 126,84 % (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2010). 

Através da Tabela 5 a seguir, pode-se verificar o histórico da inflação: 

 

Tabela 5 – Histórico da inflação 
Ano Inflação (em % a.a.) 
2000 5,97 
2001 7,67 
2002 12,53 
2003 9,3 
2004 7,6 
2005 5,69 
2006 3,14 
2007 4,46 
2008 5,9 
2009 4,31 

                                                           Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010 
 

Como tanto a rentabilidade da LFT como a rentabilidade da Caderneta de 

Poupança estão sujeitas à inflação, a inflação não foi descontada. 

A rentabilidade da LFT foi 10,59 % e a rentabilidade da Caderneta de 

Poupança foi 8,39 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2000. 

A rentabilidade da LFT foi 91,52 % e a rentabilidade da Caderneta de 

Poupança foi 54,29 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2004. 

A rentabilidade da LFT foi 206,65 % e a rentabilidade da Caderneta de 

Poupança foi 126,84 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2009. 

Portanto, apesar do IR e das taxas, a LFT mostrou-se, nos períodos 

analisados, uma alternativa de investimento melhor do que a Caderneta de 

Poupança. 

Deve-se destacar que isso não significa que a rentabilidade da LFT vai ter o 

mesmo comportamento no futuro. 
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21 CONCLUSÃO 

 

 

A principal vantagem do Tesouro Direto é a possibilidade do investidor montar 

sua carteira de acordo com os seus objetivos, adequando prazos de vencimento e 

indexadores às suas necessidades (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Se o investidor "carregar" os títulos públicos negociados no Tesouro Direto de 

sua carteira até a data de vencimento, vai receber o valor correspondente à 

rentabilidade bruta pactuada na compra. Entretanto, no caso de venda antecipada, o 

valor que o investidor vai receber vai depender das condições de mercado na data 

de venda (TESOURO NACIONAL, 2010). 

Entre os títulos públicos negociados no Tesouro Direto, o investidor deve 

escolher aqueles cujas características sejam compatíveis com o seu perfil. 

A rentabilidade da LFT foi 10,59 % e a rentabilidade da Caderneta de 

Poupança foi 8,39 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2000. 

A rentabilidade da LFT foi 91,52 % e a rentabilidade da Caderneta de 

Poupança foi 54,29 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2004. 

A rentabilidade da LFT foi 206,65 % e a rentabilidade da Caderneta de 

Poupança foi 126,84 % de 1 de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2009. 

Portanto, a LFT mostrou-se, nos períodos analisados, uma alternativa de 

investimento melhor do que a Caderneta de Poupança. 

A contribuição da monografia foi que, dessa maneira, foi possível 

compreender melhor os títulos públicos negociados no Tesouro Direto. 

A única limitação que existiu foi que não foi possível encontrar a rentabilidade 

dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto dos últimos 10 anos. 

Como a monografia ficou restrita à rentabilidade da LFT, uma sugestão, 

principalmente, para outras monografias é verificar se a rentabilidade dos outros 

títulos públicos negociados no Tesouro Direto tem um comportamento parecido com 

a rentabilidade da LFT. 
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ANEXO – FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS TÍTULOS PÚBLICOS 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO ABERTO, 2010 
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Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO ABERTO, 2010 
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Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO ABERTO, 2010 
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Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO ABERTO, 2010 
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Fonte: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DO MERCADO ABERTO, 2010 


