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1. Introdução 
 

O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas 
desenvolvido pelo Tesouro Nacional, em parceria com a BM&FBOVESPA. 
 
Você, cliente BB, acessa o Tesouro Direto pelo site do Banco do Brasil, no qual 
estão disponíveis a compra e a venda de títulos públicos, além do 
agendamento de transações. Já as consultas, poderão ser realizadas tanto no 
site do BB quanto no site do Tesouro Direto. 
 
Para facilitar os seus primeiros passos no Tesouro Direto, apresentamos este 
guia do investidor. 
 
Para mais informações, acesse: 
www.bb.com.br/tesourodireto 
www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Acesso ao Tesouro Direto
 
Acessando o Tesouro Direto pelo site do Banco do Br asil:

 
1) Acesse o endereço www.bb.com.br/tesourodireto
 
2) Clique em Invista Já . 
 
3) A tela abaixo será visualizada:
 

 
4) Preencha as informações
 

• Titularidade da conta;
• Número da agência, com dígito;
• Número da conta corrente, com dígito; e
• Senha de autoatendimento (de oito dígitos).

 
5) Clique em Entrar . 
  
 
Atenção!  
 
O login deverá ser realizado por meio da agência e conta corrente vinculada ao 
seu cadastro de investidor.  
Em caso de dúvidas, procure a sua agência de relacionamento.
 
 

Tesouro Direto  

Acessando o Tesouro Direto pelo site do Banco do Br asil:  

www.bb.com.br/tesourodireto. 

 

A tela abaixo será visualizada: 

 

informações: 

Titularidade da conta; 
Número da agência, com dígito; 
Número da conta corrente, com dígito; e 
Senha de autoatendimento (de oito dígitos). 

deverá ser realizado por meio da agência e conta corrente vinculada ao 
seu cadastro de investidor.   
Em caso de dúvidas, procure a sua agência de relacionamento. 
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deverá ser realizado por meio da agência e conta corrente vinculada ao 

 



 

 

6) Após o login, será apresentada a página inicial do Tesouro Direto.

3. Compra de títulos
 
Passo 1: Montando a cesta de compra
 
1) Clique em Comprar , no
 

 
 

, será apresentada a página inicial do Tesouro Direto.

títulos  

Passo 1: Montando a cesta de compra  

, no menu à esquerda. 
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, será apresentada a página inicial do Tesouro Direto. 

 

 



 

 

2) Na tela seguinte, ser
compra, conforme o exemplo abaixo:
 

 
3) Se desejar filtrar os títulos 
(tipo de título, data de vencimento
 
4) Clique no título público que deseja comprar.
 
 

erão apresentados os títulos públicos disponíveis para 
, conforme o exemplo abaixo: 

Se desejar filtrar os títulos apresentados, escolha um critério de pesquisa 
tipo de título, data de vencimento ou indexador) e clique em Filtrar

o título público que deseja comprar. 
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os títulos públicos disponíveis para 

 

escolha um critério de pesquisa 
Filtrar . 
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5) Será aberta uma nova janela, denominada Calcular Valor . 
 

 
 

6) Informe a quantidade que deseja comprar do título selecionado. O número 
deve ser informado com duas casas decimais. 
 
7) Clique em Calcular . 
 
  



 

 

8) Verifique os valores apresentados no cálculo.
 

 
9) Se desejar efetuar novo cálculo, clique em 
procedimento acima. 
 
10) Clique em Incluir título na cesta
 
11) Após a inclusão, o sistema retornará uma mensagem informando que o 
título foi incluído na cesta com sucesso.

 
 

Verifique os valores apresentados no cálculo. 

9) Se desejar efetuar novo cálculo, clique em Nova quantidade

Incluir título na cesta . 

11) Após a inclusão, o sistema retornará uma mensagem informando que o 
título foi incluído na cesta com sucesso. 
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Nova quantidade  e repita o 

11) Após a inclusão, o sistema retornará uma mensagem informando que o 

 



 

 

12) Se desejar comprar mais títulos, basta repetir o 
incluir outros títulos na cesta de compra.
 

 
13) Após montar a sua cesta de compra, você poderá:
 
- Clicar na imagem do carrinho para 
para compra. 
 
 OU 
 
- Clicar em uma das opçõ

Ver/Alterar itens  
Finalizar c ompra
   Esvaziar cesta  

 

12) Se desejar comprar mais títulos, basta repetir o procedimento acima e 
incluir outros títulos na cesta de compra. 

13) Após montar a sua cesta de compra, você poderá: 

o carrinho para ver e alterar os títulos públicos escolhidos 

as opções abaixo do carrinho de compra: 
 � para gerenciar a cesta de compra. 

ompra  � para concluir a compra. 
 � para desistir da compra. 
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procedimento acima e 

 

públicos escolhidos 

 



 

 

Passo 2: Gerenciando a cesta de compra
 
14) Clique na imagem do
escolhidos para compra.
 
15) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos que compõem a cesta de 
compra.  
 

 

16) Se desejar alterar a quantidade do título escolhido ou excluir 

cesta de compra, clique no ícone 
 
17) Após clicar no ícone de edição/exclusão, será aberta uma nova janela, 
conforme tela abaixo: 
 

Passo 2: Gerenciando a cesta de compra  

14) Clique na imagem do carrinho para ver e alterar os títulos 
escolhidos para compra. 

15) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos que compõem a cesta de 

a quantidade do título escolhido ou excluir 

clique no ícone .  

Após clicar no ícone de edição/exclusão, será aberta uma nova janela, 

10 

os títulos públicos 

15) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos que compõem a cesta de 

 
a quantidade do título escolhido ou excluir o título da 

Após clicar no ícone de edição/exclusão, será aberta uma nova janela, 

 



 

 

18) Após ver ou alterar os títulos da cesta de compra, você poderá 
uma das opções abaixo 
 

Continuar comprando
 Esvaziar cesta

     Finalizar operação
 
Passo 3: Finalizando a compra de títulos
 
19) Clique em Finalizar operação
 
20) Na tela seguinte, serão apresentados os 
compra. 
 

 
21) Confira os títulos e os valores apresentados na cesta de c
 
22) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos).
 
23) Clique em Confirmar
 
24) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo de 
compra. 

) Após ver ou alterar os títulos da cesta de compra, você poderá 
as opções abaixo da lista de títulos: 

Continuar comprando  � para incluir outros títulos na cesta de compra.
Esvaziar cesta  � para desistir da compra. 

Finalizar operação  � para concluir a compra. 

Passo 3: Finalizando a compra de títulos  

Finalizar operação . 

20) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos públicos escolhidos para 

e os valores apresentados na cesta de compra

22) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos). 

Confirmar  para concluir a compra de títulos. 

imprima o comprovante com o número do protocolo de 
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) Após ver ou alterar os títulos da cesta de compra, você poderá clicar em 

outros títulos na cesta de compra. 

títulos públicos escolhidos para 

 

ompra. 

imprima o comprovante com o número do protocolo de 



 

 

25) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de compra em 
de Compra .  
 
 
Atenção:  
 
O Tesouro Nacional poderá 
operação.  
Após informar a senha da conta corrente e confirmar a operação, não será 
mais possível cancelar a compra.
 
 
 
Importante:   
 
Se não houver saldo disponível em sua conta corrente
da compra, você estará sujeito às penalidades previstas no Regulamento do 
Tesouro Direto. 

4. Venda de títulos  
 
Passo 1: Montando a cesta de venda
 
1) Clique em Vender , no
 

 
 

25) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de compra em Consultar , no menu à esquerda, 

O Tesouro Nacional poderá alterar o preço dos títulos públicos durante a 

Após informar a senha da conta corrente e confirmar a operação, não será 
mais possível cancelar a compra. 

Se não houver saldo disponível em sua conta corrente no momento do débito 
da compra, você estará sujeito às penalidades previstas no Regulamento do 

 

Passo 1: Montando a cesta de venda  

, no menu à esquerda. 
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25) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
, no menu à esquerda, Cestas 

alterar o preço dos títulos públicos durante a 

Após informar a senha da conta corrente e confirmar a operação, não será 

no momento do débito 
da compra, você estará sujeito às penalidades previstas no Regulamento do 

 



 

 

2) Na tela seguinte, ser
venda, conforme o exemplo abaixo:
 

 
3) Se desejar filtrar os títulos 
(tipo de título, data de vencimento
 
4) Clique no título público que deseja vende
 
5) Será aberta uma nova janela, denominada 
 

erão apresentados os títulos públicos disponíveis para 
venda, conforme o exemplo abaixo: 

Se desejar filtrar os títulos apresentados, escolha um critério de pesquisa 
tipo de título, data de vencimento ou indexador) e clique em Filtrar

público que deseja vender. 

5) Será aberta uma nova janela, denominada Calcular Valor . 
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disponíveis para 

 

apresentados, escolha um critério de pesquisa 
Filtrar . 

 



 

 

6) Informe a quantidade 
dever ser informado com duas 
 
7) Clique em Calcular . 
 
8) Verifique os valores apresentados no cálculo.
 

 
9) Se desejar efetuar novo cálculo, clique em 
procedimento acima. 
 
10) Clique em Incluir título na cesta
 
 

a quantidade que deseja vender do título selecionado. 
dever ser informado com duas casas decimais. 

Verifique os valores apresentados no cálculo. 

9) Se desejar efetuar novo cálculo, clique em Nova quantidade

Incluir título na cesta . 
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r do título selecionado. O número 

 

Nova quantidade  e repita o 



 

 

11) Após a inclusão, o sistema retornará uma mensagem informando que o 
título foi incluído na cesta com sucesso.
 

 
12) Se desejar vender mais títulos, basta repetir o procedimento acima e incluir 
outros títulos na cesta de venda.
 

 
 

Após a inclusão, o sistema retornará uma mensagem informando que o 
título foi incluído na cesta com sucesso. 

12) Se desejar vender mais títulos, basta repetir o procedimento acima e incluir 
outros títulos na cesta de venda. 
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Após a inclusão, o sistema retornará uma mensagem informando que o 

 

12) Se desejar vender mais títulos, basta repetir o procedimento acima e incluir 

 



 

 

13) Após montar a sua cesta de venda, você poderá:
 
- Clicar na imagem do carrinho para 
para venda. 
 
OU 
 
- Clicar em uma das opções abaixo do carrinho de venda:

Ver/Alterar itens
  Finalizar venda
   Esvaziar cesta

 

 
 
Passo 2: Gerenciando a cesta de 
 
14) Clique na imagem do
escolhidos para venda.  

15) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos que compõem a cesta de 
venda.  
 

 
16) Se desejar alterar a quantidade do título escolhido ou excluir 

cesta de venda, clique no ícone  

13) Após montar a sua cesta de venda, você poderá: 

o carrinho para ver e alterar os títulos públicos escolhidos 

em uma das opções abaixo do carrinho de venda: 
Ver/Alterar itens  � para gerenciar a cesta de venda. 

Finalizar venda  � para concluir a venda. 
Esvaziar cesta  � para desistir da venda. 

Passo 2: Gerenciando a cesta de venda 

14) Clique na imagem do carrinho para ver e alterar os títulos 
 

 
15) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos que compõem a cesta de 

a quantidade do título escolhido ou excluir 

clique no ícone  . 
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públicos escolhidos 

 

os títulos públicos 

15) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos que compõem a cesta de 

 

a quantidade do título escolhido ou excluir o título da 
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17) Após clicar no ícone de edição/exclusão, será aberta uma nova janela, 
conforme tela abaixo: 

 
 
18) Após ver ou alterar os títulos da cesta de venda, você poderá clicar em 
uma das opções abaixo da lista de títulos: 

 
Continuar vendendo � para incluir outros títulos na cesta de venda. 

   Esvaziar cesta � para desistir da venda. 
       Finalizar operação � para concluir a venda. 

 
  



 

 

Passo 3: Finalizando a  
 
19) Clique em Finalizar operação
 
20) Na tela seguinte, serão apresentados os títulos públicos escolhidos para 
venda. 
 

 
21) Confira os títulos e os valores apresentados na cesta de vend
 
22) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos).
 
23) Clique em Confirmar
 
24) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo de 
venda. 
 
25) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de venda em 
Venda . 
 
 

 venda de títulos 

Finalizar operação . 

Na tela seguinte, serão apresentados os títulos públicos escolhidos para 

e os valores apresentados na cesta de vend

22) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos). 

Confirmar  para concluir a venda de títulos. 

24) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo de 

25) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de venda em Consultar, no menu à esquerda, 
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Na tela seguinte, serão apresentados os títulos públicos escolhidos para 

 

e os valores apresentados na cesta de venda.  

24) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo de 

25) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
no menu à esquerda, Cestas de 



 

 

 
Atenção ! 
 
O Tesouro Nacional poderá alterar o preço dos títulos públicos durante a 
operação. 
Após informar a senha da conta corrente e confirmar a operação, não será 
mais possível cancelar a venda

5. Consultas 

5.1 Extrato 
 
1) Clique em Consultar , no menu à esquerda.
 
2) Em seguida, clique em 
 

O Tesouro Nacional poderá alterar o preço dos títulos públicos durante a 

Após informar a senha da conta corrente e confirmar a operação, não será 
mais possível cancelar a venda. 

, no menu à esquerda. 

clique em Extrato . 
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O Tesouro Nacional poderá alterar o preço dos títulos públicos durante a 

Após informar a senha da conta corrente e confirmar a operação, não será 



 

 

5.2 Cestas de compra
 
1) Clique em Consultar , no menu à esquerda.

 
2) Em seguida, clique em 
 
3) Na tela seguinte, serão 
decrescente do número de protocolo.
 

 
4) Se desejar filtrar as cestas de compra apresentadas, escolha uma situação 
da cesta (em liquidação, liquidada ou não liquidada) e clique em 
 
5) Clique na cesta de compra que deseja 
 
 

Cestas de compra  

, no menu à esquerda. 

clique em Cestas de Compra . 

ão apresentadas todas as cestas de compra, em ordem 
decrescente do número de protocolo. 

as cestas de compra apresentadas, escolha uma situação 
da cesta (em liquidação, liquidada ou não liquidada) e clique em Filtrar

na cesta de compra que deseja detalhar. 
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compra, em ordem 

 

as cestas de compra apresentadas, escolha uma situação 
Filtrar . 



 

 

6) Na tela seguinte, serão apresentadas as informações da cesta de compra 
selecionada. 
 

5.3 Cestas de venda  
 
1) Clique em Consultar , no menu à esquerda.

 
2) Em seguida, clique em 
 
3) Na tela seguinte, serão 
decrescente do número de protocolo.
 

 
4) Se desejar filtrar as cestas de venda apresentadas, escolha uma situação da 
cesta (em liquidação, liquidada ou não liquidada) e clique em 

6) Na tela seguinte, serão apresentadas as informações da cesta de compra 

 

, no menu à esquerda. 

clique em Cestas de Venda . 

ão apresentadas todas as cestas de venda, em ordem 
decrescente do número de protocolo. 

as cestas de venda apresentadas, escolha uma situação da 
cesta (em liquidação, liquidada ou não liquidada) e clique em Filtrar
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6) Na tela seguinte, serão apresentadas as informações da cesta de compra 

 

todas as cestas de venda, em ordem 

 

as cestas de venda apresentadas, escolha uma situação da 
Filtrar . 



 

 

 
5) Clique na cesta de venda qu
 
6) Na tela seguinte, serão apresentadas as informações da cesta de venda 
selecionada.  
 

 

na cesta de venda que deseja detalhar. 

6) Na tela seguinte, serão apresentadas as informações da cesta de venda 
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6) Na tela seguinte, serão apresentadas as informações da cesta de venda 

 



 

 

6. Agendamentos 

6.1 Agendamento de compra
 
Passo 1: Escolhendo os títulos para compra
 
1) Clique em Agendamento
 
2) Em seguida, clique em 
 

 

 
3) Na tela seguinte, clique no ícone do calendário, ao lado do campo 
1a compra . 
 

Agendamento de compra  

Passo 1: Escolhendo os títulos para compra  

Agendamento , no menu à esquerda. 

clique em Compra > Agendar . 

3) Na tela seguinte, clique no ícone do calendário, ao lado do campo 
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3) Na tela seguinte, clique no ícone do calendário, ao lado do campo Data da 



 

 

4) No calendário, escolha a data em que será realizada a primeira compra.
 

 
5) Na mesma tela, serão 
compra. 
 
6) Se desejar filtrar os títulos 
critério de pesquisa (tipo de título, data de vencimento ou indexador) e clique 
em Filtrar . 
 
7) Escolha os títulos que deseja 
 
8) Marque os títulos desejados
 
9) Para cada título escolhido
Valor desejado (R$) . 
 

4) No calendário, escolha a data em que será realizada a primeira compra.

ão apresentados os títulos públicos disponíveis para 

6) Se desejar filtrar os títulos apresentados, clique em Exibir Filtro
(tipo de título, data de vencimento ou indexador) e clique 

7) Escolha os títulos que deseja incluir no agendamento de compra.

desejados na coluna Agendar . 

escolhido, informe o valor que deseja comprar
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4) No calendário, escolha a data em que será realizada a primeira compra. 

 

os títulos públicos disponíveis para 

Exibir Filtro , escolha um 
(tipo de título, data de vencimento ou indexador) e clique 

incluir no agendamento de compra. 

o valor que deseja comprar, na coluna 



 

 

 
Importante:   

A compra será realizada até 
de títulos a ser adquirida será ajustada pelo preço unitário do título na data da 
realização da compra. 
 
 
10) Após escolher os títulos
Próximo passo . 
 
Passo 2: Escolhendo a duração
 
11) Na tela seguinte, você poderá agendar apenas
compras mensais, conforme opções abaixo:
 

− Realizar apenas esta compra
− Até a data : informe a data limite de compras.
− Até que o número de operações 

quantidade de compras desejada.
− Até que eu cancele a programação

 

 
12) Selecione uma das opções de programação de compras.

A compra será realizada até o limite máximo do valor informado, e a quantidade 
de títulos a ser adquirida será ajustada pelo preço unitário do título na data da 

10) Após escolher os títulos para o agendamento de compra

a duração  do agendamento de compra  

você poderá agendar apenas uma compra
, conforme opções abaixo: 

Realizar apenas esta compra . 
: informe a data limite de compras. 

Até que o número de operações programadas chegue  
quantidade de compras desejada. 
Até que eu cancele a programação . 

s opções de programação de compras. 
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informado, e a quantidade 
de títulos a ser adquirida será ajustada pelo preço unitário do título na data da 

o agendamento de compra, clique em 

 

compra ou programar 

 a: informe a 

 



 

 

 
13) Clique em Próximo passo
 

Passo 3: Confirmando o agendamento de compra
 
14) Na tela seguinte, serão apresentadas as
 

 
15) Se desejar cancelar uma ou mais compras agen
na coluna Agendar . 
 
 

Próximo passo . 

Passo 3: Confirmando o agendamento de compra  

serão apresentadas as compras agendadas.

15) Se desejar cancelar uma ou mais compras agendadas, desmarque a opção 
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compras agendadas. 

 

dadas, desmarque a opção 



 

 

16) Confira os dados do agendamento e clique em 
 

 
17) Informe a senha da conta corrente (de seis 
 
18) Clique em Confirmar
 
19) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo do 
agendamento. 
 
20) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de agendamento em 
Compra  > Consultar/Editar
 
21) O agendamento de compra poderá ser editado conforme a descrição a 
seguir. 

Confira os dados do agendamento e clique em Confirmar . 

17) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos). 

Confirmar  para concluir o agendamento. 

) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo do 

20) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de agendamento em Agendamento , no menu à esquerda, 

Consultar/Editar .  

) O agendamento de compra poderá ser editado conforme a descrição a 
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) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo do 

20) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
, no menu à esquerda, 

) O agendamento de compra poderá ser editado conforme a descrição a 



 

 

 
Atenção!  
 
Caso o procedimento seja interrompido antes de digitar
conta corrente, o agendamento ficará com o 
compras não serão realizadas.
 
 

 
Importante:  
 
Você poderá possuir até quatro protocolos de 
andamento. 
 

6.2 Consulta e edição de agendamento de compra
 
Passo 1: Consultando o agendamento de compra
 
1) Clique em Agendamento
 
2) Em seguida, clique em 
 
3) Na tela seguinte, serão apresentados todos os agendamentos de compra, 
em ordem decrescente do número de protocolo.
 

 
4) Se desejar filtrar os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
disponíveis (número do protocolo, data do agendamento, título, data da compra 
e situação do agendamento
 

Caso o procedimento seja interrompido antes de digitar e confirmar a senha da 
conta corrente, o agendamento ficará com o status Pendente de inclusão
compras não serão realizadas. 

Você poderá possuir até quatro protocolos de agendamento de compra em 

Consulta e edição de agendamento de compra  

Passo 1: Consultando o agendamento de compra  

Agendamento , no menu à esquerda. 

2) Em seguida, clique em Compra > Consultar/Editar . 

serão apresentados todos os agendamentos de compra, 
em ordem decrescente do número de protocolo. 

os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
número do protocolo, data do agendamento, título, data da compra 

e situação do agendamento) e clique em Filtrar . 
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e confirmar a senha da 
Pendente de inclusão  e as 

agendamento de compra em 

serão apresentados todos os agendamentos de compra, 

 

os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
número do protocolo, data do agendamento, título, data da compra 
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Passo 2: Editando o agendamento de compra 
 
Atenção!  
 
O agendamento poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data 
agendada para a realização da compra. 
 
 

5) Clique no protocolo de agendamento que deseja alterar. O agendamento 
deverá estar com status Em Andamento . 
 
6) Na tela seguinte, você poderá alterar ou selecionar novos títulos e alterar os 
valores agendados. Se já existir uma compra realizada, você não poderá 
aumentar o valor total agendado.  
 
7) Após efetuar as alterações desejadas, clique em Próximo passo . 
 
8) Na tela seguinte, observe a programação de compras do agendamento e 
clique em Próximo passo . 
 
9) Na tela seguinte, você poderá alterar as compras agendadas. Por exemplo, 
cancelar uma compra em um mês específico, desmarcando a opção na coluna 
Agendar , ou reincluir uma compra que tenha sido desmarcada anteriormente. 
 
10) Após efetuar as alterações desejadas, clique em Confirmar . 
 
11) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos) e clique em Confirmar . 
 
12) Na tela seguinte, imprima o comprovante de alteração com o número do 
protocolo do agendamento. 
 

 
Atenção!  
 
Caso o procedimento seja interrompido antes de digitar e confirmar a senha da 
conta corrente, o agendamento ficará com o status Pendente de alteração  e 
as compras não serão realizadas. 
 
 
  



 

 

6.3 Reinvestimento automático
 
Passo 1: Escolhendo os títulos para 
 
Atenção!  
 
Se desejar reinvestir apenas os recursos provenientes do resgate de títulos, 
efetue os procedimentos dos itens 1 ao 4 e clique em 
 
 
1) Clique em Agendamento
 
2) Em seguida, clique em 
 

 

 
 

Reinvestimento automático  

Passo 1: Escolhendo os títulos para reinvestimento dos juros

Se desejar reinvestir apenas os recursos provenientes do resgate de títulos, 
fetue os procedimentos dos itens 1 ao 4 e clique em Próximo passo

Agendamento , no menu à esquerda. 

2) Em seguida, clique em Reinvestimento > Agendar . 
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reinvestimento dos juros  

Se desejar reinvestir apenas os recursos provenientes do resgate de títulos, 
Próximo passo . 

 

 



 

 

3) Na tela seguinte, clique no ícone do calendário, ao lado do campo 
início do reinvestimento
 

 
4) No calendário, escolha 
 
5) Na mesma tela, serão 
pagam juros semestrais e 
 
6) Escolha os títulos que deseja incluir no re
 
7) Marque os títulos desejados
 
8) Na coluna Reinvestir em
recursos provenientes do pagamento de
 
9) Na coluna Percentual desejado (%)
reinvestir. Esse percentual será aplicado sobre o valor dos juros líquido de 
taxas e impostos. 
 
10) Após escolher os títulos para o reinvestimento dos juros, clique em 
Próximo passo . 
 
 

3) Na tela seguinte, clique no ícone do calendário, ao lado do campo 
início do reinvestimento . 

escolha a data em que será iniciado o reinvestimento.

ão apresentados os seus títulos no Tesouro Direto
pagam juros semestrais e que estão custodiados no BB. 

6) Escolha os títulos que deseja incluir no reinvestimento automático

desejados na coluna Reinvestir . 

Reinvestir em , selecione o título no qual deseja reinvestir 
recursos provenientes do pagamento de juros. 

Percentual desejado (%) , informe o percentual que deseja 
Esse percentual será aplicado sobre o valor dos juros líquido de 

10) Após escolher os títulos para o reinvestimento dos juros, clique em 
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3) Na tela seguinte, clique no ícone do calendário, ao lado do campo Data de 

 

o reinvestimento. 

no Tesouro Direto que 

investimento automático. 

deseja reinvestir os 

rcentual que deseja 
Esse percentual será aplicado sobre o valor dos juros líquido de 

10) Após escolher os títulos para o reinvestimento dos juros, clique em 



 

 

Passo 2 : Escolhendo os títul
 

 
Atenção!  
 
Se desejar reinvestir apenas os recursos provenientes dos juros semestrais, 
clique em Próximo passo
 
 

 
Lembre-se:  
 
No Tesouro Direto, a palavra resgate está relacionada ao vencimento do título 
público. 
 
 

11) Na tela seguinte, s
Direto que estão custodiados no BB.
 

 
12) Escolha os títulos que deseja incluir no reinvestimento automático.
 
13) Marque os títulos desejad
 

: Escolhendo os títul os para reinvestimento do resgate

Se desejar reinvestir apenas os recursos provenientes dos juros semestrais, 
Próximo passo . 

No Tesouro Direto, a palavra resgate está relacionada ao vencimento do título 

, serão apresentados todos os seus títulos 
custodiados no BB. 

que deseja incluir no reinvestimento automático.

desejados na coluna Reinvestir . 
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os para reinvestimento do resgate  

Se desejar reinvestir apenas os recursos provenientes dos juros semestrais, 

No Tesouro Direto, a palavra resgate está relacionada ao vencimento do título 

títulos no Tesouro 

 

que deseja incluir no reinvestimento automático. 



 

 

14) Na coluna Reinvestir em
recursos provenientes do pagamento do resgate
 
15) Na coluna Percentual 
reinvestir. Esse percentual será aplicado sobre o valor do
taxas e impostos. 
 
16) Após escolher os títulos para o reinvestimento do
Próximo passo . 
 
Passo 3: Confirmando o a
 
17) Na tela seguinte, serão apresentados os reinvestimentos
 

 
18) Se desejar cancelar um ou mais reinvestimento
opção na coluna Agendar

Reinvestir em , selecione o título no qual deseja reinvestir 
recursos provenientes do pagamento do resgate. 

Percentual desejado (%) , informe o percentual que deseja 
Esse percentual será aplicado sobre o valor do resgate

) Após escolher os títulos para o reinvestimento do resgate

Passo 3: Confirmando o a gendamento de reinvestimento 

17) Na tela seguinte, serão apresentados os reinvestimentos agendados.

18) Se desejar cancelar um ou mais reinvestimentos agendados
Agendar .  
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deseja reinvestir os 

rcentual que deseja 
resgate líquido de 

resgate, clique em 

agendados. 

 

s, desmarque a 



 

 

 
19) Confira os dados do agendamento e clique em 
 
20) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos).
 

 
21) Clique em Confirmar
 

dados do agendamento e clique em Confirmar . 

) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos). 

Confirmar  para concluir o agendamento. 
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22) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo do 
agendamento. 
 
23) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de agendamento em Agendamento , no menu à esquerda, 
Reinvestimento > Consultar/Editar. 
 
24) O agendamento de reinvestimento poderá ser editado conforme a 
descrição a seguir.  
 
Atenção!  
 
Caso o procedimento seja interrompido antes de digitar e confirmar a senha da 
conta corrente, o agendamento ficará com o status Pendente de inclusão  e as 
compras não serão realizadas. 
 
 
Importante:  
 
Você poderá possuir apenas um agendamento de reinvestimento em 
andamento. 
 

6.4 Consulta e edição de agendamento de reinvestime nto 
 
Passo 1: Consultando o agendamento de reinvestiment o 
 
1) Clique em Agendamento , no menu à esquerda. 
 
2) Em seguida, clique em Reinvestimento > Consultar/Editar . 
 
  



 

 

3) Na tela seguinte, 
reinvestimento, em ordem decrescente do número de protocolo.
 

 
4) Se desejar filtrar os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
disponíveis (número do 
do reinvestimento e situação do agendamento
 
Passo 2: Editando o agendamento de reinvestimento
 
Atenção!  
 
O agendamento poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data 
agendada para a realização do reinvestimento.
 
 
5) Clique no protocolo de agendamento que deseja alterar. O agendamento 
deverá estar com status 
 
 

3) Na tela seguinte, serão apresentados todos os agendamentos de 
reinvestimento, em ordem decrescente do número de protocolo. 

os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
número do protocolo, data do agendamento, título, data de início 

do reinvestimento e situação do agendamento) e clique em Filtrar

Passo 2: Editando o agendamento de reinvestimento  

O agendamento poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data 
agendada para a realização do reinvestimento. 

5) Clique no protocolo de agendamento que deseja alterar. O agendamento 
 Em Andamento . 
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serão apresentados todos os agendamentos de 
 

 

os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
protocolo, data do agendamento, título, data de início 

Filtrar . 

O agendamento poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data 

5) Clique no protocolo de agendamento que deseja alterar. O agendamento 



 

 

6) Na tela seguinte, você poderá alterar os títulos que terão os juros 
reinvestidos, os títulos nos quais os juros serão reinvestidos e o percentual do 
valor dos juros líquido de taxas e impostos a ser reinvestido.
 

 
7) Após efetuar as alterações desejadas, clique em 
 
 

6) Na tela seguinte, você poderá alterar os títulos que terão os juros 
nos quais os juros serão reinvestidos e o percentual do 

valor dos juros líquido de taxas e impostos a ser reinvestido. 

7) Após efetuar as alterações desejadas, clique em Próximo passo
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6) Na tela seguinte, você poderá alterar os títulos que terão os juros 
nos quais os juros serão reinvestidos e o percentual do 

 

Próximo passo . 



 

 

8) Na tela seguinte, você poderá alterar os títulos que
reinvestidos, alterar os títulos nos quais os resgates
percentual do valor do resgate líquido de
reinvestido. 
 

 
9)  Após efetuar as alterações desejadas, clique em 
 
 

8) Na tela seguinte, você poderá alterar os títulos que terão 
reinvestidos, alterar os títulos nos quais os resgates serão reinvestidos e o 
percentual do valor do resgate líquido de taxas e impostos que será 

)  Após efetuar as alterações desejadas, clique em Próximo passo
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terão os regastes 
serão reinvestidos e o 

taxas e impostos que será 

 

Próximo passo . 



 

 

10) Na tela seguinte, você poderá alterar os reinvestimentos agendados. Por 
exemplo, cancelar um reinvestimento em um mês específico, desmarcando a 
opção na coluna Agendar
desmarcado anteriormente.
 

 
11) Após efetuar as alterações desejadas, clique em 
 
12) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos) e clique em 
 
13) Na tela seguinte, imprima o comprovante de alteração com o número do 
protocolo do agendamento.
 

seguinte, você poderá alterar os reinvestimentos agendados. Por 
exemplo, cancelar um reinvestimento em um mês específico, desmarcando a 

Agendar , ou reincluir um reinvestimento que tenha sido 
desmarcado anteriormente. 

) Após efetuar as alterações desejadas, clique em Confirmar . 

) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos) e clique em 

) Na tela seguinte, imprima o comprovante de alteração com o número do 
protocolo do agendamento. 
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seguinte, você poderá alterar os reinvestimentos agendados. Por 
exemplo, cancelar um reinvestimento em um mês específico, desmarcando a 

, ou reincluir um reinvestimento que tenha sido 

 

 

) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos) e clique em Confirmar . 

) Na tela seguinte, imprima o comprovante de alteração com o número do 



 

 

 
Atenção!  
 
Caso o procedimento seja interrompido antes de digitar e confirmar a senha da 
conta corrente, o agendamento ficará com o 
as compras não serão realizadas.
 

6.5 Agendamento de venda
 
1) Clique em Agendamento

 
2) Em seguida, clique em 
 

 

 
 

Caso o procedimento seja interrompido antes de digitar e confirmar a senha da 
conta corrente, o agendamento ficará com o status Pendente de alteração
as compras não serão realizadas. 

Agendamento de venda  

Agendamento , no menu à esquerda. 

2) Em seguida, clique em Venda > Agendar . 
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Caso o procedimento seja interrompido antes de digitar e confirmar a senha da 
Pendente de alteração  e 

 

 



 

 

3) Na tela seguinte, clique na seta ao lado do campo 
 

 
4) Após abrir a lista dos dias em que o Tesouro Nacional realizará a recompra 
de títulos públicos, clique na data da 
 
5) Na mesma tela, serão
que estão custodiados no BB.
 
6) Escolha os títulos que deseja incluir no agendamento de 
 
7) Marque os títulos desejados
 
8) Para cada título escolhid
quantidade de títulos que deseja vende
 

 
Importante:  
 
O valor a ser recebido será ajustado pelo preço unitário do título na data da 
realização da venda.  
 
 

3) Na tela seguinte, clique na seta ao lado do campo Data da Venda

4) Após abrir a lista dos dias em que o Tesouro Nacional realizará a recompra 
, clique na data da venda desejada. 

ão apresentados todos os seus títulos no Tesouro Direto 
custodiados no BB. 

) Escolha os títulos que deseja incluir no agendamento de venda.

desejados na coluna Agendar . 

escolhido, informe, na coluna Quantidade desejada
quantidade de títulos que deseja vender.  

O valor a ser recebido será ajustado pelo preço unitário do título na data da 
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Data da Venda . 

 

4) Após abrir a lista dos dias em que o Tesouro Nacional realizará a recompra 

no Tesouro Direto 

a. 

Quantidade desejada , a 

O valor a ser recebido será ajustado pelo preço unitário do título na data da 



 

 

9) Confira os dados do agendamento e clique em 
 

 
10) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos).
 
11) Clique em Confirmar
 
12) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo do 
agendamento. 
 
13) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de agendamento em 
Venda  > Consultar/Editar
 

os dados do agendamento e clique em Confirmar . 

) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos). 

Confirmar  para concluir o agendamento. 

) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo do 

13) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
registrado protocolo de agendamento em Agendamento , no menu à esquerda, 

Consultar/Editar .  
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) Na tela seguinte, imprima o comprovante com o número do protocolo do 

13) Em caso de dúvidas quanto à efetivação da operação, verifique se foi 
, no menu à esquerda, 



 

 

14) O agendamento de 
seguir. 
 

 
Importante:  
 
Você poderá possuir apenas um agendamento de venda em andamento.
 
 

6.6 Consulta e edição de agendamento de venda
 
Passo 1: Consultando o agendamento de venda
 
1) Clique em Agendamento
 
2) Em seguida, clique em 
 
3) Na tela seguinte, serão apresentados todos agendamentos de venda, em 
ordem decrescente do número de protocolo.
 

 
4) Se desejar filtrar os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
disponíveis (número do protocolo, data do 
e situação do agendamento
 
 

) O agendamento de venda poderá ser editado conforme a descrição a 

Você poderá possuir apenas um agendamento de venda em andamento.

Consulta e edição de agendamento de venda  

Passo 1: Consultando o agendamento de venda  

Agendamento , no menu à esquerda. 

2) Em seguida, clique em Venda > Consultar/Editar . 

serão apresentados todos agendamentos de venda, em 
ordem decrescente do número de protocolo. 

os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
número do protocolo, data do agendamento, título, data da venda 

e situação do agendamento) e clique em Filtrar .  
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poderá ser editado conforme a descrição a 

Você poderá possuir apenas um agendamento de venda em andamento. 

serão apresentados todos agendamentos de venda, em 

 

os agendamentos apresentados, escolha um dos critérios 
agendamento, título, data da venda 
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Passo 2: Editando o agendamento de venda 
 
 
Atenção!  
 
O agendamento poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data 
agendada para a realização da venda. 
 
 
5) Clique no protocolo de agendamento que deseja alterar. O agendamento 
deverá estar com status Em Andamento . 
 
6) Na tela seguinte, você poderá alterar a data da venda, os títulos públicos e a 
quantidade de títulos que deseja vender. 
 
7) Após efetuar as alterações desejadas, clique em Confirmar . 
 
8) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos) e clique em Confirmar . 
 
9) Na tela seguinte, imprima o comprovante de alteração com o número do 
protocolo do agendamento. 
 
6) Na tela seguinte, você poderá alterar a data da venda, os títulos públicos e a 
quantidade de títulos que deseja vender. 
 
7) Após efetuar as alterações desejadas, clique em Confirmar . 
 
8) Informe a senha da conta corrente (de seis dígitos) e clique em Confirmar . 
 
9) Na tela seguinte, imprima o comprovante de alteração com o número do 
protocolo do agendamento. 
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