Tesouro Direto

O QUE SÃO, ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS
O Tesouro Nacional em parceria com a B3 (antiga BM&FBOVESPA) criou o Tesouro Direto, que é um programa
de compra e venda de títulos públicos destinado as pessoas físicas. Os títulos são emitidos pelo Governo a fim
de captar recursos para o financiamento da dívida pública. Esses títulos de Renda Fixa podem ser pré ou pósfixados, com diversas datas de vencimento e indexadores.

PERFIL DO INVESTIDOR

CONSERVADOR

BENEFÍCIOS

MODERADO

BALANCEADO

ARROJADO

AGRESSIVO

COMO COMPRAR E VENDER



Taxa Zero de custódia na Santander
Corretora



Garantia: Investimento garantido pelo
Tesouro Nacional.



Acessível: As aplicações podem ser feitas a
partir de R$ 30,00.



Diversificação: permite que o investidor
diversifique suas aplicações, contemplando
cenários de alta ou baixa de juros e variação
da inflação



O investidor pode se beneficiar dos
diferentes tipos de títulos disponíveis, de
acordo com seu perfil, objetivos e
necessidades.



Para investir em Tesouro Direto é necessário
se cadastrar na Santander Corretora. Seu
cadastro pode ser realizado pelo Internet
Banking > Menu Investimentos > Ações,
Tesouro Direto e outros > Cadastro na
Corretora. Ou com seu gerente de
relacionamento na agência.



As operações podem ser realizadas pelos
Canais Digitais (Home Broker e App Santander
Corretora) ou Central de Atendimento: (11)
3553 4279 / (21) 3460 7379 / 0800 723 5008.



Custos: Santander Corretora: Taxa Zero / Taxa
de custódia B3: 0,30% a.a.
Para maiores informações acesse:
www.santandercorretora.com.br > Taxas.



Limite: O limite máximo de compras por
investidor é de R$ 1.000.000,00/mês.

TÍTULOS DISPONÍVEIS
Títulos

Vencimento



Tesouro IPCA+ 2024

15/08/2024



Tesouro IPCA+ 2035

15/05/2035



Tesouro IPCA+ 2045

15/05/2045



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026

15/08/2026



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035

15/05/2035



Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050

15/08/2050



Tesouro Prefixado 2021

01/01/2021



Tesouro Prefixado 2025

01/01/2025



Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029

01/01/2029



Tesouro Selic 2023

01/03/2023

Acesse o Home Broker > Painel do Investidor > Carteiras Recomendadas

TRIBUTAÇÃO

PRINCIPAIS RISCOS

 Fato gerador: Imposto de renda sobre os
rendimentos nas vendas, nos vencimentos
e no pagamento de cupom juros (se houver)
de acordo com a Tabela Regressiva de IR:

 Risco de liquidez: Incapacidade de
realização de uma transação financeira, por
motivo de não disponibilização dos recursos
financeiros suficientes por parte do
investidor.

Até 180 dias – 22,50%
De 181 a 360 dias – 20%
De 361 a 720 dias – 17,50%
Acima de 720 dias – 15%
 IOF: Os resgates/vendas ocorridos em um
prazo inferior a 30 dias da data de aplicação
sofrerão incidência do IOF, conforme tabela
regressiva.

 Risco de mercado: Possibilidade de
resultados negativos, devido a mudanças
nos preços dos ativos ou parâmetros do
mercado dependendo do Título Público
contratado.
 Risco de Crédito: O Tesouro Direto possui
risco de crédito associado à possível falha
do Tesouro Nacional ao pagar ou cumprir
os compromissos assumidos.
 Risco Soberano: Risco de o governo não
honrar com seus compromissos em virtude
de mudanças em sua política nacional.

VOCÊ SABIA?

OUTRAS INFORMAÇÕES

 A liquidação financeira ocorre quando o valor
financeiro é creditado ou debitado na conta
do cliente. E refere-se ao pagamento do valor
total da operação pelo comprador.

 Patrimônio Garantido: Apenas no vencimento
do título.

 Atualmente, após a operação de compra de
títulos o cliente deve disponibilizar recursos
financeiros na data de liquidação financeira,
ou seja, na mesma data da compra (D+0).
Após a liquidação financeira, os títulos
aparecem em custódia em D+1 da data da
compra.
 As vendas de títulos são liquidadas no dia útil
seguinte à data de solicitação (D+1).

 Classificação de Risco: Baixo.
 Desempenho esperado: Alta correlação com
o indexador do título.
 Nos títulos com taxa de juros prefixada, com
ou sem a variação de índices de preços (IPCA),
da data da compra até o vencimento do
título, podem ocorrer oscilações na taxa e
caso o cliente opte por vender o título antes
do vencimento, a taxa pactuada no momento
da compra não é garantida. Por essa razão,
recomendamos que o investidor procure
conciliar a data de vencimento do título com
o prazo desejado para o investimento.
 Emissor: Tesouro Nacional.
 Carência: Não se aplica.

PLATAFORMA DIGITAIS

Home Broker

Aplicativo

Compra e venda de Tesouro Direto,
cotações em tempo real e acesso a
diversos relatórios.

Invista e acompanhe seus títulos
públicos e mercado na palma da mão.
Disponível no App do Banco Santander

CONSULTAS, INFORMAÇÕES E TRANSAÇÕES

Central de Atendimento: (11) 3553 4279 (Estado de São Paulo). (21) 3460 7379 (Estado do Rio de Janeiro). 0800 723 5008 (demais localidades).
Das 9 às 18:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401.
Ouvidoria: Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301.
Das 8 às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
O presente material técnico foi preparado pela Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e destina-se somente para informação de investidores. Qualquer decisão de compra ou
venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e deve levar em conta a adequação aos seus objetivos, situação financeira
ou necessidades individuais, e as informações públicas disponíveis.
O INVESTIMENTO EM TÍTULOS DO TESOURO DIRETO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - (FGC).
O Santander não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente documento. O presente documento não poderá ser reproduzido, distribuído
ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim.
Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil Santander é
essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir.
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