INVISTA NO

Tesouro
Direto

Introdução
CAPÍTULO 4

PRINCIPAIS
DÚVIDAS

Agora que você já conheceu os títulos, as
taxas aplicadas e as estratégias de investimentos
do Tesouro Direto, veja quais são as principais
dúvidas que você pode ter sobre o assunto.

Ciclo de
Liquidação
Se você precisar do dinheiro logo no início do dia é
melhor vender o título dois dias úteis antes do seu
compromisso, pois o crédito é feito a partir das 13h
do dia útil seguinte ao pedido de resgate.
Se a venda for feita fora do horário comercial, ou seja,
após as 18h, seu dinheiro demorará um dia útil a mais
para ser liberado. Isso porque o pedido de venda só será
efetivado no dia útil seguinte e a partir daí levará mais
um dia útil para o Tesouro transferir o dinheiro para a sua
conta cadastrada (conta corrente ou conta corretora).
Veja como seria se você vendesse títulos hoje,
a depender do horário:

Venda feita hoje até às 18h
d+0

hoje

O título é vendido

d+1

próximo dia útil a partir das 13h

Tesouro envia valor
para a Itaú Corretora

d+1

próximo dia útil após as 13h

Itaú Corretora
disponibiliza o valor
líquido para você

Venda feita hoje após as 18h
d+1

próximo dia útil

O título é vendido

d+2

dois dias úteis depois,
a partir das 13h

Tesouro envia valor
para a Itaú Corretora

d+2

dois dias úteis depois do pedido
de resgate, a partir das 13h

Itaú Corretora
disponibiliza o valor
líquido para você

No caso de vencimento de um título ou pagamento de juros
semestrais, os valores são creditados no mesmo dia, de forma
automática. A instituição financeira fará as devidas retenções
de impostos, deduzirá as taxas e então disponibilizará o valor
líquido na sua conta. Se o evento ocorrer em um final de
semana ou feriado, o crédito será no dia útil seguinte.

Mercado Aberto x
Mercado Fechado
As compras e vendas podem ser feitas nos dias úteis das 9h30
às 18h e serão efetivadas pelos preços disponíveis no site do
Tesouro Direto naquele momento. Após as 18h e até às 5h
da manhã do dia seguinte, bem como aos finais de semana e
feriados, também é possível fazer compras e vendas, porém
as operações serão efetivadas pelo preço de abertura
(às 9h30) do dia útil seguinte. Portanto, nesse caso, não é
possível conhecer o preço no ato da transação.
Você também tem a opção de fazer compras e vendas
programadas. Basta escolher o título, o valor e data que
nós, da Itaú Corretora, providenciaremos todo o resto
mensalmente. Essa é uma forma de criar disciplina para
investir e não precisar lembrar-se de realizar a operação.

Fique tranquilo! Caso tenha necessidade, você
poderá interromper a programação quando quiser.

Título Suspenso
Atenção:
O sistema de compras e vendas do Tesouro Direto pode
ficar temporariamente indisponível. Isso pode ocorrer
a qualquer momento, em caso de grande volatilidade
do mercado, ou em ocasiões já conhecidas, como:

Antes do pagamento de juros semestrais:
Os títulos que pagam juros semestrais ficam
indisponíveis para compra 4 dias antes da data
de pagamento dos juros e indisponíveis para
venda 2 dias antes da data de pagamento.

Antes de Reunião do Copom:
O COPOM (Comitê de Política Monetária) se reúne para decidir se muda ou
mantém a taxa básica de juros, a Selic. As reuniões acontecem a cada 45 dias
aproximadamente e sempre começam em uma terça feira e terminam na
quarta-feira. Quando isso acontece, na quarta feira ficam suspensas as vendas
dos títulos prefixados e dos títulos indexados à inflação. Somente o Tesouro
Selic pode ser vendido. No dia seguinte, as operações já voltam ao normal.

Mudança dos títulos disponíveis:
Periodicamente, o Tesouro Nacional substitui
títulos que estão chegando perto do vencimento
por outros mais novos. Quando isso acontece,
o sistema é suspenso.

Problemas
com Senhas
O investimento no Tesouro Direto é feito diretamente
pelo Home Broker da Itaú Corretora, com as mesmas
senhas e login no site.
Se, em algum momento, você encontrar dificuldades
para acessar o nosso site ou investir, veja o que fazer:

Como fazer as
suas compras e
vendas de títulos
no Tesouro Direto

Caso você seja um cliente correntista e esteja com dúvidas

Para aplicar, basta acessar o site da Itaú Corretora, efetuar o login,
e no menu “Compre”, clicar em Tesouro Direto, escolher o título,
colocar o valor investido e confirmar nas próximas telas.

sobre seu itoken, senha de internet ou do cartão, entre em contato
com o gerente de sua conta corrente.

Para resgatar, vá ao menu “Venda”, clique em Tesouro Direto,
selecione o título, defina a quantidade e confirme nas próximas telas

Se você for um cliente não correntista, acesse o site

itaucorretora.com.br, selecione a aba “Não Correntista”
e clique em “Esqueci meu login ou senha”.

Essas funções também estão disponíveis no aplicativo
da Itaú Corretora para Android e IOS.

Cadastro na Itaú Corretora
Caso você não possua investimentos na Itaú Corretora
ou não tenha feito nenhuma operação há mais de 6 meses,
seu cadastro pode estar inativo. O processo de ativação
se dá de forma automática, em até 1 hora. Para isso,
basta tentar realizar uma compra de Tesouro Direto.
Se você acabou de se cadastrar na Itaú Corretora também

é necessário aguardar o processo de ativação no Tesouro Nacional
para conseguir realizar suas operações.
Fique atento! A cada 2 anos é necessário que você atualize
suas informações de renda e patrimônio. Caso contrário,
não será possível fazer qualquer operação.

Recapitulando!
Antes de realizar uma compra ou venda é preciso estar
atento aos prazos de liquidação dos recursos.
As compras e vendas feitas em dias úteis das 9h30 às 18h
serão efetivadas com o preço do título naquele momento.
Entretanto, operações aos finais de semana, feriados e fora
do horário comercial, considerarão o preço de abertura
do mercado no dia útil seguinte.
As negociações podem ficar suspensas por alguns fatores,
como alta volatilidade do mercado, reunião do COPOM,
troca de títulos com vencimentos próximos, pagamento
de cupom, entre outros.
A plataforma da Itaú Corretora é integrada com a do
Tesouro Nacional, ou seja, para aplicar no Tesouro Direto
com segurança e tranquilidade, utilize o nosso Home
Broker, com a mesma senha de acesso ao site.

Agora você já sabe tudo o que
precisa para começar a investir
no Tesouro Direto. Poupe, invista,
sonhe e conquiste! Além do e-book,
assista aos vídeos que preparamos
para você. Conte conosco e com o
Tesouro Direto para te ajudar!

