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Agenda  



• Governo emite títulos da dívida pública para financiar seus 
gastos com: 
– Infraestrutura 

– Educação 

– Saúde 

 

• Aplicação mínima de R$30,00 ou 1% 

• Pré ou Pós-fixado 

• Vencimento 
 

 

Tesouro Direto 
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Tesouro Direto 



• Rentabilidade é indexada a um indicador 

– Taxa Básica de Juros (Selic) ou 

– Inflação (medida, principalmente, pelo IPCA). 

 

• Valor final não é conhecido no momento da compra, pois os 
índices variam ao longo do investimento. 

 

• Tesouro IPCA+ também é acompanhado de parcela prefixada 

O que é um título pós-fixado?  



• Título pós-fixado indexado à inflação (medida pelo IPCA) 

• Índice de Preços ao Consumidor Amplo (medida oficial da inflação) 

• Rentabilidade mista: pós-fixado (IPCA) + prefixado (Selic) = juros 
reais 

• Proteção do poder de compra no longo prazo, frente à inflação 

 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 

• Pagamento dos juros na forma de cupons semestrais 

O que é Tesouro IPCA+ ? 



• O Banco Central avalia a situação da economia do país através de 
variáveis como o crescimento da economia, inflação e outros dados 
para determinar a nova taxa de juros.  
 

• Estas decisões são a base da política monetária brasileira 
 

• Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central (Copom) se reúne 
para definir se a Selic vai subir, cair ou se manter estável 
 

• Taxa Selic atual: 14,25% 

O que é Tesouro Selic ? 



Selic x IPCA 



Tesouro Direto 



Impostos 

IR = (Rendim. Bruto – IOF) x Alíquota 
 
Rendim. Líq. = Rendim. Bruto – IR – IOF 



Como investir? 

Taxa da CBLC/BM&FBovespa ou taxa de custódia 
Taxa anual de 0,30% sobre o valor dos títulos. 
A cobrança é semestral ou na ocorrência do 

pagamento de juros, venda ou vencimento do 
título.  

Taxa da Corretora ou taxa de administração 
Taxa anual  

Corretoras  cobram entre 0% e 0,2% ao ano. 
Grandes bancos cobram 0,5% ou mais.  

Primeira cobrança na data de compra do título.  







Data: 04/01/2015 Como investir? 



• Proteção contra os efeitos da inflação 

– Momentos de incertezas na economia e inflação alta 

– Investimentos de longo prazo 

• Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais  

– Renda semestral com correção inflacionária 

• A rentabilidade só é garantida caso o investimento seja levado 
até o vencimento 

•  Combinar vencimento do título com objetivos financeiros! 

 

Tesouro IPCA+ 



• Taxas só são válidas para venda antes do vencimento 

• Alta na taxa de juros provoca perda de rentabilidade  

• Analogamente, baixa de juros implica em ganho de rentabilidade 

Resgate antes do vencimento 

Taxa de Venda antecipada Resgate Rentabilidade 

Juros mais baixos 4,02 7.341,63 19,19% 

Juros iguais 6,02 5.454,06 4,02% 

Juros mais altos 8,02 3.972,86 -10,04% 



Tesouro Selic 



• Controle de oferta e procura: 
– Ágio: alta procura, menor taxa 

– Deságio: baixa procura, maior taxa 

• Abaixo, vemos deságio para venda: o Governo compra seu 
título pela taxa Selic + 0,04% 

Tesouro Selic: ágio e deságio 

• Não é rentabilidade negativa 

 

 



Simulação – Venda no Vencimento 



Simulação – Venda Antecipada 



Alinhar o prazo do investimento ao título comprado 

Conclusões 

IPCA 
Aposentadoria 

Garantia de Rentabilidade Real 

Proteção em períodos muito inflacionários 

Alta de juros ocasionará perda de 
rentabilidade 

Selic 
Poupança 

Garantia de Rentabilidade Real 

Garantia de Rentabilidade na venda 
antecipada 

Investimento pouco atrativo na baixa Selic 



• Elevação da Selic 

 

• IPCA estoure o teto de 6,5% aa 

 

• Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2020 e 2024. 

Cenário 2016 

“Minha opinião: títulos 

atrelados à inflação e dólar.” 
 Felipe Miranda, analista Empiricus 

Enquanto uns choram, outros vendem lenços.... 



• Caculadora oficial do Tesouro Direto 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-calculadora 

 

• Rendimento diário 

– Consulta a taxa Selic diária:  
http://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdia.asp 

 

• Aplicativo: RendaFixa 
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@LIEQoficial  

Obrigado! 

Educação é o melhor investimento 

 

Liga de Investimentos da Escola de Química - LIEQ  

LIEQ - Liga de Investimentos da Escola de Química da UFRJ 

ligadeinvestimentoseq@gmail.com 

 
Apoio: 


