Nota à Imprensa
Balanço do Tesouro Direto - Agosto de 2013

Em agosto, o montante financeiro vendido no Tesouro Direto foi de R$ 273,37 milhões, valor 1,05%
superior ao mês anterior (R$ 270,52 milhões) e 26,55% menor que o valor de agosto de 2012 (R$ 372,19
milhões). Os resgates totalizaram R$ 162,2 milhões, sendo R$ 137,5 milhões relativos a recompras e R$
24,7 milhões referentes a vencimentos.
Os títulos mais demandados pelos investidores foram os indexados ao IPCA (NTN-B e NTN-B
Principal), cuja participação nas vendas atingiu 44,5%. Os títulos prefixados (LTN e NTN-F) corresponderam
a 39,7% do total e os indexados à taxa Selic (LFT), 15,7%.
Em relação ao prazo de emissão, 21,5% das vendas no Tesouro Direto no mês corresponderam a
títulos com vencimentos acima de 10 anos. As vendas de títulos com prazo entre 5 e 10 anos
representaram 30,4% e as com prazo entre 1 e 5 anos, 48,3% do total.
Foram realizadas, no mês, 21.931 operações de venda de títulos a investidores. A utilização do
programa por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas até
R$ 5.000,00, que correspondeu a 67,7% das vendas ocorridas no mês. O valor médio por operação, neste
mês, foi de R$ 12.464,93.
Em agosto, o estoque do Tesouro Direto alcançou R$ 10,30 bilhões, o que significa aumento de
1,7% em relação ao mês anterior (R$ 10,12 bilhões) e aumento de 17,2% sobre agosto de 2012 (R$ 8,79
bilhões). Os títulos remunerados por índices de preços respondem pelo maior volume no estoque,
alcançando 66,2%. Na sequência, aparecem os títulos prefixados, com participação de 24,8% e, por fim, os
títulos indexados à taxa Selic, com 9,1%.
Em relação à composição do estoque por prazo, tem-se que 5,2% dos títulos vencem em até 1 ano.
A maior parte, 52,0%, é composta por títulos com vencimento entre 1 e 5 anos. Os títulos com prazo entre
5 e 10 anos, por sua vez, correspondem a 13,4% e os com vencimento acima de 10 anos, a 29,3%.
Em agosto, 4.244 novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto. O número total de
investidores cadastrados ao fim do mês atingiu 362.158, o que representa aumento de 15,36% nos últimos
doze meses.
Para consultar o Balanço do Tesouro Direto em
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/balanco-e-estatisticas.
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O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas desenvolvido pelo Tesouro Nacional,
em parceria com a BM&FBOVESPA. Criado em 2002, o programa tem como objetivos: democratizar o acesso para
investimentos em títulos federais, incentivar a formação de poupança de longo prazo e facilitar o acesso às
informações sobre a administração e a estrutura da dívida pública federal brasileira. Para maiores informações
acesse www.tesourodireto.gov.br ou entre em contato pelo e-mail tesourodireto@fazenda.gov.br.

