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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.

Tipo de Título: Denominação dos títulos ofertados pelo Programa Tesouro Direto. Essa informação também indica como 

é calculada a rentabilidade do título, bem como a forma de pagamento dessa rentabilidade.

Tesouro IGP-M + com Juros Semestrais: É um título com rentabilidade vinculada à variação do IGP-M, acrescida de juros definidos no momento da 

compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). Esse título não está 

mais à venda no Tesouro Direto.

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais: É um título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da 

compra. Forma de Pagamento: semestralmente (juros) e no vencimento (principal). 

Tesouro IPCA+: É um título com rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida de juros definidos no momento da 

compra. Forma de Pagamento: no vencimento (principal). Esse título é ofertado apenas no Tesouro 

Direto.

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais: É um título com rentabilidade definida no momento da compra (taxa fixa). Forma de Pagamento: 

semestralmente (juros) e no vencimento (principal).

Tesouro Prefixado: É um título com rentabilidade definida no momento da compra (taxa fixa). Forma de Pagamento: no 

vencimento (principal).

Tesouro Selic: É um título com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros básica da economia (taxa média das 

operações diárias com títulos públicos registrados no sistema SELIC, ou, simplesmente, taxa Selic) Forma 

de pagamento: no vencimento.

1. Coluna A – Tipo Titulo a. Descrição: Tipo do título do Tesouro Direto

b. Formato: Campo de texto

c. Tamanho: Até 50 posições

d. Domínio: Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro Prefixado com Juros Semestrais, Tesouro IPCA+, 

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, Tesouro IGP-M + com Juros Semestrais;

2. Coluna B – Data Vencimento a. Descrição: Data de vencimento do título

b. Formato: Data

c. Tamanho: DD/MM/YYYY

Divulgação no primeiro dia útil após o fechamento do mercado secundário de títulos públicos federais. 

DIMENSÃO METODOLÓGICA

R$ 1,00 para os preços unitários (PU). 

Governo Federal - Abrange todos os os títulos públicos ofertados pela Secretária do Tesouro Nacional no 

Programa Tesouro Direto. Desde de dezembro de 2004.

Taxas e preços dos títulos públicos emitidos no Programa Tesouro Direto definidos no mercado 

secundário de títulos públicos federais. 

Não se aplica, pois são indicadores de rentabilidade dos títulos públicos federais.

Não se aplica, pois são indicadores de rentabilidade dos títulos públicos federais .

Os valores são obtidos pela MF/STN a partir das taxas praticadas no mercado.

As taxas e preços dos títulos ofertados pelo Tesouro Direto são defiindos no mercado secundário de 

títulos públicos federais. 

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)

Diária

Taxas dos Títulos Ofertados pelo Tesouro Direto

DIMENSÃO TEMPORAL

dez/04

Série em curso



3. Coluna C – Data Base a. Descrição: Data base à qual os preços e taxas se referem

b. Formato: Data

c. Tamanho: DD/MM/YYYY

4. Coluna D - Taxa Compra Manha a. Descrição: Taxa disponível para o investidor comprar o título

b. Formato: percentual

c. Tamanho: duas casas após a vírgula

5. Coluna E – Taxa Venda Manha a. Descrição: Taxa disponível para o investidor revender o título para o TN. A taxa venda sempre é um 

pouco maior que a taxa compra para resguardar o TN das oscilações que ocorrem entre uma precificação 

e outra

b. Formato: percentual

c. Tamanho: duas casas após a vírgula.

6. Coluna F – PU Compra Manha a. Descrição: é o preço do título, considerando a taxa de compra manhã, com liquidação para o próximo 

dia útil (D+1). Quanto maior a taxa, menor o preço e vice-versa

b. Formato: Campo monetário. Milhares separados por ponto e centavos separados por vírgula.

7. Coluna G – PU Venda Manha a. Descrição: é o preço do título, considerando a taxa de venda manhã, com liquidação para o próximo dia 

útil (D+1)

b. Formato: Campo monetário. Milhares separados por ponto e centavos separados por vírgula.

8. Coluna H – PU Base Manha a. Descrição: é o preço do título, considerando a taxa de venda manhã, com liquidação para o mesmo dia 

(D0). Este PU valoriza os títulos para marcar a mercado os títulos adquiridos no Tesouro Direto

b. Formato: Campo monetário. Milhares separados por ponto e centavos separados por vírgula.
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS


