Resgates do Tesouro Direto
DIMENSÃO TEMPORAL
Início

Pagamento de Cupom 02/07/2012 - Recompras 06/01/2005 - Vencimento 15/08/2012

Fim

Série em curso

Periodicidade

Diária

Tempestividade

Divulgação, em geral, no segundo dia útil subsequente ao de referência da estatística.

DIMENSÃO METODOLÓGICA
Unidade de Medida

R$ 1,00

Cobertura de Governo

Fatores de Remuneração

Governo Federal - Abrange todos os títulos públicos federais ofertados pela Secretária do Tesouro
Nacional no Programa Tesouro Direto.
Volume total de resgates é divididos em três grupos, os títulos recomprados antecipadamente, os que
foram carregados até o seu vencimento e os pagamentos de cupons semestrais de juros. O arquivo de
Recompras disponibiliza listagem dos títulos que foram entregues pelo investidor antes do vencimento
dos mesmos. O arquivo de Vencimentos lista os lançamentos referentes aos títulos que foram levados até
a sua data de vencimento. Já o arquivo de Cupom de Juros relaciona os pagamentos de juros semestrais
aos quais alguns títulos dão direito.
Não se aplica, pois se trata de indicador de fluxo.

Regime de Apropriação

Registro pelo critério caixa, ou seja, no momento do resgate dos títulos públicos federais.

Fontes de Informações

Os valores são obtidos pela MF/STN a partir do Sistema Integrado da Dívida Pública (SID).

Comentários Metodológicos

O arquivo gerado contém toda a base de vendas de títulos do Tesouro Direto disponível no SID, desde
2005 até dois dias anteriores ao momento da extração. O arquivo é gerado diariamente com dados de até
dois dias anteriores à data de extração, pois é quando se considera que o dado está consolidado.

Política de Revisão

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.

Caracterização dos Eventos

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)
Programa criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a BM&FBOVESPA para venda de títulos públicos
Tesouro Direto:
a pessoas físicas por meio da Internet.
Denominação dos títulos ofertados pelo Programa Tesouro Direto. Essa informação também indica como
Tipo de Título:
é calculada a rentabilidade do título, bem como a forma de pagamento dessa rentabilidade.
Qualquer processo no qual o investidor recebe recursos financeiros do Tesouro Nacional devido a seus
Resgate:
investimentos em títulos.
Operação na qual o investidor decide entregar seu título antes da data de vencimento.
Resgate Antecipado ou Recompra:
Vencimento:
Pagamento de Cupom de Juros:
Tesouro IGP-M + com Juros Semestrais:

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais:
Tesouro IPCA+:

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais:

Ocorre quando investidor recebe do Tesouro Nacional os rendimentos de seus títulos, em data já prevista,
devido ao vencimento do título.
Ocorre quando investidor recebe do Tesouro Nacional os rendimentos de seus títulos por ocasião do
pagamento de 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.
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).
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.
É um título com rentabilidade definida no momento da compra (taxa fixa). Forma de Pagamento:
semestralmente (juros) e no vencimento (principal).

É um título com rentabilidade definida no momento da compra (taxa fixa). Forma de Pagamento: no
vencimento (principal).
É um título com rentabilidade diária vinculada à taxa de juros básica da economia (taxa média das
Tesouro Selic:
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: Nome do tipo de título.
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 – Vencimento do Titulo
a. Descrição: Data de vencimento do título
b. Formato: Data
c. Tamanho: DD/MM/YYYY
a. Descrição: Campo que informa a data a qual o registro (Recompra, Vencimento ou Pagamento de
3. Coluna C – Data Resgate
Cupom) se refere.
b. Formato: Data
c. Tamanho: DD/MM/YYYY
a. Descrição: Preço Unitário do título no resgate.
4. Coluna D – PU
b. Formato: Campo monetário.
c. Observação: Esse campo não está disponível no arquivo de Recompras.
a. Descrição: Quantidade de títulos ao qual o registro (Recompra, Vencimento ou Pagamento de Cupom)
5. Coluna E – Quantidade
se refere.
b. Formato: Campo numérico.
a. Descrição: Campo que consiste no valor ao qual o registro (Recompra, Vencimento ou Pagamento de
6. Coluna F – Valor Resgate
Cupom) se refere.
b. Formato: Campo monetário.
OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS
Tesouro Prefixado:

