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Tesouro Direto: Programa criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a BM&FBOVESPA para venda de títulos públicos a 

pessoas físicas por meio da Internet.

Investidores Cadastrados: São investidores que possuem cadastro em instituição financeira habilitada a operar com o Tesouro Direto. 

Esses investidores podem ou não ter investimentos no programa.

Investidores Ativos São investidores que possuem investimentos atualmente no programa.

1. Coluna A – Codigo do Negociador a. Descrição: Código identificador do investidor;

b. Formato: Campo de texto

c. Tamanho: 10 posições

2. Coluna B – Data da Adesao a. Descrição: Data de adesão ao programa Tesouro Direto;

b. Formato: Campo de data DD/MM/YYYY;

c. Tamanho: 10 posições;

d. Domínio: Calendário.

d. Observação: A data “1900” é atribuída para as pesssoas jurídicas cadastradas no Programa.

3. Coluna C – Estado Civil a. Formato: Campo de texto;

b. Tamanho: Até 50 posições;

c. Domínio: Solteiro(a), Desquitado(a), Viúvo(a), Divorciado(a), Casado(a) com brasileiro(a) nato(a), 

Casado(a) com brasileiro(a) naturalizado(a), Casado(a) com estrangeiro(a), União estável, Separado judic., 

Não se aplica;

d. Observação: Valor “Não se aplica” é atribuído para as instituições de caridade aptas a receber doações.

4. Coluna D - Genero a. Formato: Campo de texto;

d. Tamanho: 1 posição;

c. Domínio: M (Masculino), F (Feminino) ou N (Não se aplica);

Divulgação, em geral,  até o quinto dia útil do mês subsequente ao de referência da estatística. 

DIMENSÃO METODOLÓGICA

Não se aplica, pois são dados qualitativos. 

Governo Federal - Abrange todos os investidores cadastrados no Programa Tesouro Direto. 

Este conjunto de dados contém a lista de investidores cadastrados no programa Tesouro Direto. A listagem 

inclui dados do perfil do investidor como data de adesão, profissão, cidade de residência e estado civil, 

dentre outros. Há também informação se o investidor está ativo ou não, o que significa que ele ainda opera 

no programa, assim como existe um indicador se ele operou nos últimos 12 meses. Os investidores são 

identificados por um código único. Quando um investidor possui cadastro em mais de uma instituição 

financeira, esse outro cadastro é registrado em uma nova linha com o mesmo código de investidor.

Não se aplica, pois se trata de uma variável qualitativa. 

Não se aplica, pois se trata de uma variável qualitativa. 

Os valores são obtidos pela MF/STN a partir dos arquivos enviados pela BM&FBOVESPA.

O arquivo gerado contém toda a base de investidores cadastrados no Tesouro Direto, desde 2002 até o 

momento da extração. O arquivo é gerado mensalmente.

Os valores da série podem ser revistos em virtude de alterações da base de dados primária, em decorrência 

por exemplo de estornos de lançamentos ou da identificação de erros de consolidação.

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)
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d. Observação: Valor “Não se aplica” é atribuído para as instituições de caridade aptas a receber doações.

5. Coluna E – Profissao a. Formato: Campo de texto;

b. Tamanho: Até 70 posições;

c. Observação: Valor “Não se aplica” é atribuído para as instituições de caridade aptas a receber doações.

6. Coluna F – Idade a. Formato: Campo de texto;

c. Tamanho: 3 posições;

c. Observação: Registros com o valor “00*” apresentam erro no cadastro.

7. Coluna G – UF do Negociador a. Formato: Campo de texto;

c. Tamanho: 2 posições;

c. Domínio: Siglas dos estados brasileiros e do Distrito Federal.

8. Coluna H – Cidade do Negociador a. Formato: Campo de texto;

b. Tamanho: Até 30 posições;

9. Coluna I – Pais Negociador a. Formato: Campo de texto;

b. Tamanho: Até 50 posições;

10. Coluna J – Situacao da Conta a. Formato: Campo de texto;

d. Tamanho: 1 posição;

c. Domínio: A (Ativo), D (Desativado).

11. Coluna L – Operou 12 Meses a. Formato: Campo de texto;

b. Tamanho: 1 posição;

c. Domínio: S (Sim), N (Não).

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS


