
TESOURO DIRETO 

Chegou 2017!!! Com ele novas promessas e sonhos, inclusive o de ficar rico. A loteria é a primeira opção de 

todos, um jeito de ficar rico sem trabalhar. A segunda é receber uma herança bendita daquele parente 

esquecido. Mas se nada disso ocorrer, a riqueza sonhada só pode vir do trabalho e da poupança. Trabalhar 

ajuda a manter a lucidez da vida. E não pense que os ricos trabalham pouco. A vida daqueles que são 

milionários ou bilionários é de muito suor para gerir toda a riqueza e afastar os interesseiros. A diferença entre 

os ricos e os não ricos, é que eles podem usufruir das vantagens da riqueza. 

Nos países desenvolvidos a população sabe que poupar é o segredo da riqueza, da possibilidade de fazer 

tudo o que deseja sem se preocupar com a sobrevivência, garantida pelo trabalho. Tenho um amigo que 

sempre me fala que os povos com maiores poupanças são aqueles que conheceram a miséria em todas as 

camadas da sociedade. Pode ser, pois olhando o mundo da riqueza e da poupança, encontramos os EUA, 

Europa e Japão como os mais ricos e detentores das maiores poupanças. As misérias que esses povos 

passaram foram as duas guerras mundiais do século passado, onde ter ou não ter riqueza não serviu para 

nada, já que todos passaram fome, adoeceram e morreram pelas guerras. E nós, Brasil, o que passamos 

realmente de miséria até hoje? 

Ausente a loteria ou a herança, a riqueza deve ser construída com o trabalho. Importante é viver conforme 

sua renda, deixando a vida da aparência de lado. Tenha um orçamento diário, mensal e anual num 

planejamento de curto, médio e longo prazo (Planejar suas compras - 02.02.16 e Curto prazo - 08.03.16). 

Descubra que tipo de pessoa você é e qual nível de risco quer correr. Tenha em mente que seu primeiro 

gasto deve ser seu investimento. Reserve um percentual para gastar no seu investimento diário, mensal ou 

anual para cumprir suas metas de curto, médio e longo prazo.  

Você gasta todo mês com luz, telefone, água, cerveja, churrasco e etc., então, pode gastar um pouco para 

investir em sua riqueza. O Tesouro Direto - TD, programa do governo federal criado para financiar seu 

passivo, serve ao desejo de injetar na mente dos brasileiros a disciplina de poupar para gerar riqueza 

individual e, por consequência, da coletividade. 

Para investir no TD você precisa de uma corretora que pode ser do seu banco ou não. Na página do Tesouro 

Nacional na internet, existe uma lista de todas as corretoras habilitadas. Algumas cobram taxas, outras não, o 

que pode aumentar ou não a rentabilidade de seu investimento. Existe outra taxa que é cobrada pela Bolsa 

(Bovespa) para manter a custódia dos títulos comprados. São somente estas duas taxas pagas para investir 

suas economias com risco "zero", pois somente se o Brasil quebrar é que você não receberá seu dinheiro, o 

que é muito diferente das aplicações em CDB, LCI, LCA e demais produtos financeiros apresentados pelos 

bancos comerciais e de investimentos. 



O TD do varejo, que é aquele ofertado para todos nós, investidores não qualificados, deve fechar 2016 com 

mais de R$40 bilhões de reais em caixa. O balanço de novembro divulgado pelo Tesouro Nacional mostra 

dados importantes para entender como a mentalidade dos brasileiros está mudando. 

Nas faixas dos maiores poupadores temos os de 26 a 35 anos com 35,9%, ou seja, a geração da estabilidade 

do plano real, depois vêm os de 36 a 45 anos com 25,4%, a turma que nasceu na década anterior ao plano. 

Outro dado interessante é que os homens correspondem a 76,1% dos investidores, sendo ainda o resquício 

do chefe da família e responsável pelo sustento - vale dizer que o percentual engloba todos os investidores, 

de todas as faixas etárias. Por fim, 48,2% dos aplicadores escolheram o título público atrelado a inflação mais 

juro real (Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), que corrige o valor aplicado pela inflação e depois calcula o juro 

real contratado, entregando tudo somente no final. 

O TD também possui liquidez diária, mas nesse caso você deve observar o preço do mercado no momento 

da venda antecipada, podendo ocorrer ganho ou prejuízo. Todavia, mantendo-se o título até o final, você tem 

a garantia da rentabilidade contratada. O TD é um investimento que deve ser carregado até o final da 

aplicação, seguindo a mesma lógica da previdência privada, onde você faz contribuição mensal até certa data 

quando irá receber o montante aplicado. 

O valor inicial é de R$30,51 (Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB), visto em 01.01.17, às 

20h25min), ou seja, uma aplicação simples e barata. Diversos títulos com prazos de vencimentos múltiplos 

podem ser contratados. Veja o título Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ), com vencimento em 15/08/2024 e 

taxa de juros reais de 5,83% ao ano, que numa divisão simples, lhe dá 0,48583% ao mês de ganho real. 

Assim, gastar para investir é simples e barato, garantindo uma velhice tranquila e feliz se for criado o hábito 

de poupar como a primeira obrigação ao receber seu salário.  

A lógica acima também serve para o funcionário público que poderá ter uma renda extra no momento de crise 

estatal como estão vivendo os servidores públicos dos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas 

Gerais. Vale ressaltar que os títulos públicos do TD são aceitos como garantias de empréstimo e 

financiamento por alguns bancos, servindo como instrumento para taxas de juros mais baixas num 

financiamento de um imóvel, carro ou até mesmo do cheque especial. Crie seu hábito de gastar primeiro com 

seu futuro, depois com as obrigações terceirizadas, lembrando, sempre, de viver conforme sua possibilidade 

e deixando a vida da aparência de lado. 
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