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Neste módulo, você vai aprender sobre os 
tipos de títulos que o programa Tesouro 
Direto oferece. Vamos lá?

1 Títulos  
ofertados pelo 
Tesouro Direto

Ao investir no Tesouro Direto você pode 
escolher, dentro de uma variedade de 
títulos, aquele que mais se adapta às suas 
necessidades para alcançar os seus sonhos e 
planos futuros.

Assim como outros investimentos de renda 
fixa, o Tesouro Direto oferece investimentos 
em títulos Prefixados e Pós-fixados, indexados 
à taxa Selic e ao índice de inflação IPCA 
-Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo. 

Os nomes dos títulos ajudam a compreender a 
regra de rentabilidade de cada um. 

Na tabela abaixo, você pode ver uma amostra 
dos títulos disponíveis no site do Tesouro 
Direto. Os títulos podem ser diferentes 
quando você acessar o site, porque novos 
títulos vão aparecendo de tempos em tempos, 
ok? 

Por enquanto, é importante você notar que 
pode escolher entre diferentes datas de 
vencimento e diferentes taxas de rendimento.

Vamos agora entender melhor cada um desses 
títulos.

Aqui você pode ver uma amostra dos  

títulos disponíveis para investir no 

Tesouro Direto
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1.1. Títulos Prefixados
O título prefixado é aquele que tem taxa de 
juros fixa, que você já conhece no momento do 
investimento, ou seja, você sabe exatamente 
a rentabilidade que irá receber se mantiver o 
título até a data de vencimento. Por exemplo, 
você abre o site do Tesouro Direto, e vê um 
título como o apresentado na figura abaixo :

É indicado para objetivos de médio e longo 
prazo, já que os títulos Tesouro Prefixado têm 
vencimentos superiores a dois anos.
Por outro lado, é importante salientar que 
os títulos prefixados estão sujeitos ao efeitos 
negativos da inflação.

Tesouro Prefixado 2025, com vencimento em 
01/01/2025 e rentabilidade anual de 6,94% ao 
ano.

Aqui, os juros que você vai ganhar já estão 
PRÉ fixados. É a sua REMUNERAÇÃO. E você 
já sabe que ela vai ser de seis virgula noventa e 
quatro por cento ao ano, até o vencimento em 
dois mil e vinte e cinco. Isso está PRÉ fixado, 
entendeu?

É o investimento ideal para o investidor que 
quer saber exatamente o valor que receberá
no vencimento do título.

O Tesouro Direto oferta dois tipos de títulos 
prefixados, o Tesouro Prefixado e o Tesouro 
Prefixado com Juros Semestrais.
Por terem rentabilidade predefinida, os títulos 
prefixados possuem rendimento nominal. 
Isso significa que é necessário descontar a 
inflação para obter a rentabilidade real da 
aplicação. Rentabilidade real é quanto você 
ganha acima da inflação.

Se você investe num título prefixado com taxa 
de 10% ao ano e a inflação é 5%, isso quer dizer 
que a sua rentabilidade real será de 5%. Se a 
inflação subir, ela vai diminuindo o seu ganho 
real.
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Dessa forma, quem investe em um título 
prefixado está sujeito ao risco de inflação e, 
por isso, esse título geralmente oferece uma 
taxa de juros mais alta para o investidor.

1.1.1. Valor  de Face e 
Preço Unitário do Tesouro 
Prefixado

O valor no vencimento (valor de face) de um 
título Tesouro Prefixado sempre será de R$ 
1.000,00. A diferença entre o valor de compra 
(preço unitário) e o valor no vencimento (valor 
de face), R$ 1.000,00, será a rentabilidade 
bruta do investimento. O valor de face 
equivale ao valor de compra do título somado 
à rentabilidade durante o investimento. No 
exemplo acima, o valor de compra R$ 694,35 
(Preço Unitário) somado à taxa de rendimento 
6,94%  a.a. totaliza o valor de face de R$ 

1.000,00 do Tesouro Prefixado na data de 
vencimento em 2025.
No entanto, no Tesouro Direto é possível 
comprar até 1% do preço unitário de um título, 
ou seja, o investidor pode comprar 0,01 título, 
desde que respeitado o valor mínimo de R$ 
30,00. Esse preço é indicado na coluna Valor 
Mínimo da tabela acima. Caso o investidor 
compre uma fração de um título, a lógica 
para o cálculo do valor de face no vencimento 
do título prefixado é a mesma, porém, 
considerando a fração do título comprada. 
Para o valor investido de 5% do preço unitário, 
por exemplo, o valor de face dessa fração de 
título será de R$ 50,00 no vencimento.
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1.2. Títulos Pós-fixados
Um título pós-fixado possui sua rentabilidade 
relacionada a um indexador que varia ao 
longo do tempo, ou seja, não é totalmente 
predefinida como nos títulos prefixados. 
Indexador, apesar de parecer uma coisa 
complicada, é só o nome que se dá pra 
qualquer sistema de reajuste de preços. Você 
deve ouvir falar de indexadores todos os dias, 
quando assiste ao jornal.

No caso do Tesouro Direto, existem títulos 
que são atrelados a dois indexadores: a Taxa 
SELIC e o índice IPCA.
A Taxa Selic é a taxa de juros básica da 
economia e serve de referência e influência 
para as outras taxas de juro do mercado, 
inclusive pra calcular os juros da Caderneta de 
Poupança! A Selic é definida pelo Comitê de 
Política Monetária, órgão vinculado ao Banco 
Central.

Já o IPCA significa Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo e nada mais é do que 
o índice oficial de inflação do Brasil. Por 
exemplo, se no começo do ano você comprava 
um produto por R$100 e no final do ano o 
mesmo produto custa R$105, significa que 
a inflação desse produto foi de 5%. O que o 
IPCA faz é medir e indicar essa variação pra 
uma cesta de bens, composta pelos preços de 
diversos produtos e serviços.

Essa característica de ter um indexador que 
varia conforme a variação da inflação (IPCA) 
ou da taxa de juros básica da economia (Selic) 
diminui o risco desses títulos, visto que o 
investidor fica protegido da inflação ou da 
variação da taxa de juros.

1.2.1.  Tesouro Selic
O Tesouro Selic, como o próprio nome indica, 
é um título que possui uma rentabilidade 
relacionada à variação da taxa Selic, a taxa de 
juros básica da economia. Sua remuneração 
é dada pela variação da taxa Selic diária 
registrada entre a data da nvestimento e a 
data de resgate do título. 

Uma forma fácil de entendermos o 
Tesouro Selic é supormos que a taxa Selic, 
determinada pelo Comitê de Política 
Monetária, permaneça estável no valor de 10% 
ao ano durante o período do seu investimento. 
Nessa situação, se você investe R$ 1.000,00 na 
compra de uma Tesouro Selic no início do ano, 
no final do mesmo ano o seu investimento 
terá um valor bruto de R$ 1.100,00. 

Embora no nosso exemplo a taxa Selic tenha 
sido constante (10% ao ano), essa taxa pode 
variar para mais ou para menos, de acordo 
com a política adotada pelo Banco Central. O 
rendimento sobre o valor investido sempre 
acompanhará a taxa Selic, ou seja, se no 
primeiro ano a taxa ficou constante em 10% 
ao ano, mas no segundo ano ela subiu para 
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11% ao ano e permaneceu constante, o seu 
rendimento será de 10% no primeiro ano, e 
11% no segundo ano.

Observe que o seu rendimento tem uma 
relação direta com a taxa Selic. Se essa taxa 
aumenta, o seu rendimento aumenta, mas se 
ela diminui, o seu rendimento diminui. Nos 
outros títulos ofertados pelo Tesouro Direto, 
a taxa de juros, ou uma parte dela no caso dos 
títulos indexados ao IPCA, é determinada na 
compra do título e permanece a mesma até o 
vencimento. Logo, o investidor que adquire 
um título Tesouro Selic não está sujeito aos 
riscos relacionados às variações das taxas de 
juros do mercado, já que o seu rendimento 
acompanha essas variações.

O Tesouro Selic é o tipo de título ideal pra 
quem quer iniciar no Tesouro Direto e fazer 
seu dinheiro render sem se preocupar com o 
prazo de resgate.

Esse título é o mais indicado para o investidor 
que quer começar sua reserva de emergência 
ou procura um investimento de curto prazo e 
seguro, uma vez que o seu valor de mercado 

apresenta pouca variação, o que significa que 
você pode resgatá-lo antes do vencimento sem 
risco de perda.

O Tesouro Selic possui o menor risco entre 
todos os títulos ofertados no TD. Por isso, é 
indicado para investidores com perfil mais 
conservador.

O valor de mercado desse título apresenta 
baixa volatilidade, minimizando a 
probabilidade de perdas no caso de venda 
antecipada. É indicado também para o 
investidor que não sabe exatamente quando 
precisará resgatar seu investimento.

Se você já investe no mercado de CDI, o 
Tesouro Selic pode ser uma alternativa com 
melhor rendimento, já que, no caso dos 
fundos, os bancos oferecem um rendimento 
atrativo apenas para investidores que 
aplicam um grande volume de recursos por 
um período mais longo. Investindo em um 
título Tesouro Selic, você consegue um bom 
investimento para sua reserva de emergência, 
independentemente do período e do volume 
de recursos.
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1.2.2.  Tesouro IPCA+
O Tesouro IPCA+, como o próprio nome 
indica, é um título que possui uma 
rentabilidade relacionada à variação da 
inflação, medida pelo IPCA¹, mais os juros 
definidos no momento da compra.

Ou seja, nos títulos do Tesouro Direto 
indexados ao IPCA, a rentabilidade que você 
contrata é dada de duas formas: uma parcela 
que você contrata na hora de investir e uma 
parcela que acompanha o IPCA.

No exemplo a seguir, temos o Tesouro IPCA+ 
2035, com a rentabilidade de 5,11% por cento 
mais a inflação medida pelo IPCA.
Ou seja, podemos dizer que o Tesouro IPCA+ 
garante ao investidor a correção do seu 
investimento pela inflação (você se protege 
da inflação) e mais um ganho relacionado a 
uma taxa de juros contratada no momento do 
investimento.

¹ O IPCA, medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi criado com o 

objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. O IPCA é considerado o índice oficial de 

mensuração da inflação do país.
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Desse modo, independentemente da 
variação da inflação, a rentabilidade real 
do título (ganho acima da inflação) sempre 
será conhecida e superior a ela se mantido o 
invetimento até o vencimento. 

O título permite ao investidor obter 
rentabilidade em termos reais, mantendo seu 

poder de compra ao se proteger de flutuações 
do IPCA ao longo do investimento. Se você 
deseja fazer poupança de médio/longo prazos, 
inclusive para aposentadoria, compra de casa 
própria e outros investimentos, esse título é 
um dos mais indicados, já que ele protege o 
seu investimento da inflação se mantido até o 
vencimento.
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É o investimento ideal para o investidor 
que quer se proteger dos efeitos negativos 
da inflação, já que esse título oferece uma 
rentabilidade fixa que é acrescida ao valor do 
IPCA (inflação).
O Tesouro Direto oferta dois tipos de títulos 
indexados ao IPCA, o Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais.

1.3. Qual  é o melhor 
título do Tesouro Direto?
A decisão de qual o melhor investimento para 
você depende de quais são seus objetivos e do 
tempo que você pretende deixar seu dinheiro 
investido. Para ajudar você nessa escolha , o 
Tesouro Direto tem um orientador financeiro, 
no site e no App oficial do TD, onde você 
descobre qual o melhor título para atingir 
seus sonhos.
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