Características dos títulos públicos
Aqui você encontra as características de todos os títulos ofertados no Tesouro Direto:
1 – Títulos prefixados
São títulos públicos com rentabilidade definida no momento da compra. O investidor sabe
exatamente o valor que irá receber se ficar com o título até a data de seu vencimento. São os
Tesouro Prefixado (LTN) e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F):
a) Tesouro Prefixado (LTN) - possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor
faz a aplicação e recebe o valor de face (valor investido somado à rentabilidade), na
data de vencimento do título.
Fluxo de Pagamentos do Tesouro Prefixado (LTN)

Valor de face (Valor
Investido +
Rentabilidade)

Data da Compra
Valor
Investido

Data do Vencimento

b) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - o rendimento da aplicação é
recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de juros
semestrais (cupons de juros), e na data de vencimento do título, quando do resgate do
valor de face (valor investido somado à rentabilidade) e pagamento do último cupom
de juros. O fluxo de cupons semestrais de juros aumenta a liquidez, possibilitando
reinvestimentos.
Fluxo de Pagamentos do Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)
Pagamento de Cupom de Juros (Semestral)
Valor de face (Valor
Investido + Rentabilidade)
Data da Compra
Valor
Investido

Cupom de juros
Data do Vencimento

Características dos títulos prefixados:


O investidor sabe exatamente quanto receberá no futuro, se permanecer com o título
até o seu vencimento. Para cada unidade de título, o valor bruto a ser recebido é de R$
1.000,00.



Indicados para o investidor que acredita que a taxa prefixada será maior que a taxa de
juros básica da economia (Selic).



Por serem títulos prefixados, seu rendimento é nominal, ou seja, não considera a taxa
de inflação.

2 – Títulos Pós-fixados
São títulos públicos cujo valor é corrigido pelo seu indexador. Assim, a rentabilidade do título
depende tanto do desempenho do seu indexador, quanto da taxa contratada no momento da
compra. São três os títulos pós-fixados no Tesouro Direto:
2-1 – Títulos indexados ao IPCA
São títulos com rentabilidade vinculada à variação da inflação (IPCA1), acrescida dos juros
definidos no momento da compra. Permite ao investidor obter rentabilidade em termos reais,
aumentando seu poder de compra ao se proteger de flutuações do IPCA. São os Tesouro IPCA+
(NTN-B Principal) e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B):
a) Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal) - possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o
investidor faz a aplicação e resgata o valor de face (valor investido somado à
rentabilidade) na data de vencimento do título.
Fluxo de Pagamentos do Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal)

Valor de face (Valor
Investido + Rentabilidade)
Data da Compra
Valor
Investido

1

Data do Vencimento

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o índice oficial de referência para o regime de metas
de inflação calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e reflete a variação dos preços das
cestas de consumo das famílias com recebimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de
renda, nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo,
Curitiba e Porto Alegre, além de Brasília e Goiânia.

b) Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - o rendimento da aplicação é
recebido pelo investidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de juros
semestrais (cupons de juros), e na data de vencimento do título, quando do resgate do
valor de face (valor investido somado à rentabilidade) e pagamento do último cupom
de juros.
Fluxo de Pagamentos do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B):
Pagamento de Cupom de Juros (Semestral)
Valor de face (Valor
Investido + Rentabilidade)
Data da Compra
Valor Investido

Cupom de Juros
Data do Vencimento

Características dos títulos indexados ao IPCA:


Proporcionam rentabilidade real, ou seja, o investidor está protegido das variações do
IPCA ao longo da duração do investimento;



Normalmente possuem o maior prazo para aplicação. Atualmente contam com
investimentos até 2050;



Indicado para o investidor que deseja fazer poupança de médio/longo prazos, inclusive
para aposentadoria, compra de casa própria e outros.

2-2 – Títulos indexados à taxa Selic
Títulos pós-fixados cuja rentabilidade segue a variação da taxa SELIC2, a taxa de juros básica da
economia. Sua remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data
de liquidação da compra e a data de vencimento do título, acrescida, se houver, de ágio ou
deságio no momento da compra. São os Tesouro Selic (LFT):
Tesouro Selic (LFT) - possui fluxo de pagamento simples, ou seja, o investidor faz a
aplicação e recebe o valor de face (valor investido somado à rentabilidade) na data de
vencimento do título.

2

Taxa de juros básica da economia, definida pelo Banco Central, que serve como referência para outras taxas de
juros da economia brasileira.

Fluxo de Pagamentos da LFT

Valor de face (Valor
Investido + Rentabilidade)
Data da Compra
Data do Vencimento

Valor Investido

Características dos títulos indexados à taxa Selic:


Indicado para o investidor que deseja uma rentabilidade pós-fixada indexada à taxa de
juros da economia (Selic);



O valor de mercado do Tesouro Selic (LFT) apresenta baixa volatilidade, evitando
perdas no caso de venda antecipada.



Sua rentabilidade tende a ser mais baixa que a dos demais títulos.

2-3 – Títulos indexados ao IGP-M
Títulos públicos com rentabilidade vinculada à variação do IGP-M3, acrescida de juros definidos
no momento da compra. São os Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais (NTN-C).
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais (NTN-C) - o rendimento da aplicação é recebido
pelo investidor ao longo do investimento, por meio de cupons semestrais de juros, e
na data de vencimento do título, quando do resgate do valor de face (valor investido
somado à rentabilidade) e pagamento do último cupom de juros.
Fluxo de Pagamentos do Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais(NTN-C)

Pagamento de Cupom de Juros (Semestral)
Valor de face (Valor
Investido + Rentabilidade)
Data da Compra
Valor Investido

Cupom de Juros
Data do Vencimento

Os Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais (NTN-C) não são ofertadas para compra no Tesouro
Direto desde 2006. Atualmente o Tesouro Nacional atua apenas na recompra desses títulos.
3

O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com base
na média ponderada do índice de Preços por atacado, do índice de preços ao Consumidor, e do índice de Nacional
de Custos e Construção Civil.

