
Títulos Públicos 

 

 

Os Títulos Públicos são ativos de renda fixa, emitidos pelo Tesouro Nacional, em que o investidor empresta dinheiro 
para o governo brasileiro em troca do direito de receber uma remuneração no futuro. O investimento em Títulos 

Públicos com o BOCOM BBM pode ser feito através da Tesouraria ou ainda pelo Tesouro Direto. 

 

Títulos Prefixados 

Letras do Tesouro Nacional (LTN): pagamento de principal e juros no vencimento. 

Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F): pagamento de juros semestrais. 

 

Títulos Pós-fixados 

Letra Financeira do Tesouro (LFT) – indexada à Selic, com pagamento de principal e juros no vencimento. 

Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) – indexadas ao IPCA, com pagamento de juros semestrais. 

Notas do Tesouro Nacional – Série B Principal (NTN-B Principal) – indexadas ao IPCA, com pagamento de 

principal e juros no vencimento. 

 

Maiores detalhes sobre cada título público são disponibilizados pelo Tesouro Direto. 

 

• Público-alvo 

Pessoas físicas. 

 

• Prazo do Investimento e Liquidez 

O prazo varia de acordo com os títulos, porém a liquidez é garantida pelo Tesouro Nacional. 

 

• Emissor 

Tesouro Nacional.  

 

• Tributação Aplicável 

o Imposto de Renda Pessoa Física: tabela regressiva na fonte, incidente inclusive sobre os juros 

semestrais. 

Rendimentos Alíquota 

Até 180 dias 22,50% 

De 181 dias até 360 dias 20,00% 

De 361 dias até 720 dias 17,50% 

Superior a 720 dias 15,00% 

 

o IOF de Títulos e Valores Mobiliários: tabela regressiva conforme o Anexo do Art. 32 do Decreto n° 

6.306/2007. 

 

• Classificação de Risco do Produto 

Títulos Públicos possuem perfil conservador para investimentos de curto prazo, até três anos, e perfil 
moderado para investimentos de longo prazo, visto que, caso o cliente queira monetizar seu título, incorre no 

risco de mercado. 

  

 

 

http://www.tesouro.gov.br/tesouro-direto-entenda-cada-titulo-no-detalhe
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6306.htm#anexo


Títulos Públicos 

 

 

• Descrição dos Principais Fatores de Risco 

Risco de liquidez: embora os Títulos Públicos possuam boa liquidez, pois podem ser vendidos no mercado 
secundário (quando adquiridos via Tesouraria) ou de volta ao Tesouro Nacional em qualquer dia útil (quando 

adquiridos pelo Tesouro Direto), não há garantias de que, vendendo estes títulos antes do vencimento, o 
investidor irá obter a rentabilidade contratada no momento da compra, pois as vendas são feitas a preço de 

mercado. 

 

Risco de mercado: está associado às possíveis perdas decorrentes das variações de índices do mercado, como 
taxa de juros, câmbio e preço das commodities. Em se tratando de títulos públicos, o risco de mercado refere-

se às condições de queda de preço do título devido às mudanças do mercado. 

 

Risco de crédito: é o investimento de menor risco de crédito do mercado local, visto que o emissor é o 

governo brasileiro. O investimento em Títulos Públicos não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos. 

 

 

 

A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte o documento disponível em Link. 
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