TÍTULOS PÚBLICOS

TESOURO DIRETO

ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E
MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
DE INVESTIMENTO NO VAREJO.

O Tesouro Nacional utiliza a emissão de títulos públicos como
uma das formas de captação de recursos para financiar
atividades do governo federal, tais como educação, saúde e
infra-estrutura. Os títulos públicos são uma opção de
investimento para a sociedade e representam a dívida mobiliária
da União.
Além de acessível e de apresentar opções de investimento que
se encaixam aos seus objetivos financeiros, o Tesouro Direto
oferece boa rentabilidade e liquidez diária, além de ser a
aplicação de menor risco do mercado.

Quem pode operar Tesouro Direto?
Todas as pessoas que possuam Cadastro de Pessoa Física (CPF)
e sejam cadastrados em alguma das Instituições Financeiras
habilitadas a operar no Tesouro Direto.

As informações aqui disponibilizadas possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, solicitação de
compra ou venda de valores mobiliários, produtos ou quaisquer ativos financeiros (‘Informações”). As Informações não se destinam e não foram
objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a
eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, com base em todas as informações relevantes
publicamente disponíveis. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa e completa dos fatores de risco de cada um dos produtos, antes de tomar
a decisão de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Informações ou dúvidas adicionais sobre produtos,
entre em contato com seu assessor ou com nossa área comercial através do telefone 0800 179444.

OPÇÕES
DE TÍTULOS
No Tesouro Direto você
pode escolher entre dois
tipos de títulos
Prefixado

Pós-fixados

Os títulos prefixados possuem
rentabilidade definida no momento
da compra. Ou seja, o investidor
sabe exatamente o valor que irá
receber se ficar com o título até a
data do vencimento.

Os títulos pós-fixados possuem seu
valor corrigido por um indexador.
Assim, a rentabilidade da aplicação
depende do desempenho deste
indexador (inflação ou juros, por
exemplo), e da taxa contratada no
momento da compra.

PREFIXADOS

PÓS-FIXADOS

TESOURO PREFIXADO (LTN)
Título com rentabilidade definida (taxa
prefixada) no momento da compra. O
pagamento é único e feito na data de
vencimento do título ou de seu resgate;

TESOURO SELIC( LFT)
Título com rentabilidade diária vinculada à
taxa de juros básica da economia (taxa
média das operações diárias com títulos
públicos registrados no sistema SELIC, taxa
Selic). O pagamento é único e feito na data
de vencimento do título ou de seu resgate;

TESOURO PREFIXADO COM JUROS
SEMESTRAIS (NTN-F)
Título com rentabilidade prefixada, acrescida
de juros definidos no momento da compra. O
pagamento de cupom de juros é realizado
semestralmente e o valor do título é pago na
data de seu vencimento ou de seu resgate.

TESOURO IPCA COM JUROS
SEMESTRAIS (NTN-B)
Título com rentabilidade diária vinculada à
taxa de juros básica da economia (taxa
média das operações diárias com títulos
públicos registrados no sistema SELIC, taxa
Selic). O pagamento é único e feito na data
de vencimento do título ou de seu resgate;

TESOURO IPCA (NTN-B PRINCIPAL)
Título com a rentabilidade vinculada à
variação do IPCA, acrescida de juros
definidos no momento da compra. O
pagamento é único e feito na data de
vencimento;

CONHEÇA
ALGUMAS
VANTAGENS

SEGURANÇA.
Os títulos públicos são os ativos de
menor risco da economia, pois são
100% garantidos pelo Tesouro
Nacional, ou seja, o Governo
Federal garante o seu pagamento.

ACESSIBILIDADE.
Com R$30 já é possível iniciar uma
aplicação.

RENTABILIDADE.
O rendimento da aplicação em
títulos públicos é bastante
competitivo se comparado com as
outras aplicações financeiras de
renda fixa existentes no mercado.

COMODIDADE.
O investidor aplica, acompanha e
resgata o dinheiro pela internet e
ainda pode programar as compras,
as vendas e optar pelo
reinvestimento automático.

LIQUIDEZ E RECOMPRA.
É possível resgatar a aplicação
antes do vencimento. O Tesouro
Nacional garante a recompra dos
títulos, diariamente.

TRIBUTAÇÃO.
As taxas de administração e
custódia são baixas e o IR é
cobrado só no momento de venda

PASSO A PASSO
Entenda o que você precisa
fazer para começar a investir
no Tesouro Direto.

1

Abra uma conta na Planner, ao ter
essa conta você deverá transferir
recursos para pagar os títulos
comprados e receberá os juros e o
valor da venda ou resgate do título.

2

Agora é preciso descobrir qual o
título é mais adequado ao seu
objetivo, conte com a assessoria
da Planner para ajudá-lo.

3

Você poderá comprar e vender
títulos públicos no site da Planner
através do Home Broker, a qualquer
momento, com os mesmos preços
e taxas do site do Tesouro Direto.

4

Você pode fazer operações de compra
e venda a qualquer momento do dia,
dentro do horário de funcionamento
do programa do Tesouro Direto, ou
fazer agendamento de compra e
venda além do reinvestimento
automático dos juros semestrais dos
títulos e do valor a ser resgatado nas
datas de vencimento.

Seja para pessoas físicas ou clientes institucionais, todas
as nossas atividades têm em comum o foco em suas aspirações.
Em nosso posicionamento corporativo, assim como em nossa
forma de operar e atender, seus planos são os nossos.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900,
10º andar - SP

www.planner.com.br

11 2172 2600

planner@planner.com.br
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