
 

 

TíTULOS BRASILEIROS (EM CONSTRUÇÃO) 
 
Capítulo 8 (c:\econfin\titcred.doc) 
 
Explicar os seguintes itens da tabela de Títulos de Crédito 
 
 

1. Tipos de títulos 
2. Oferta Pública e leilões competitivos 
3. Oferta Pública e leilões competitivos 
4. Mercado aberto e “Go around” 
5. Negociação SELIQ/CETIP 
6. Investimentos incentivados 
7. Investimentos obrigatórios 

 
 
1. Tipos de Título:  São os seguintes os títulos públicos federais transacionados 
no mercado financeiro: 
 

• Curto Prazo: Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Letras do Banco Central 
(LBC) 

• Prazo Médio: Notas do Tesouro Nacional (NTN) e Notas do Banco Central 
(NBC) 

• Longo prazo:  Bônus do Tesouro Nacional (BTN) e Bônus do Banco Central 
(BBC) 

 
Teoricamente, os títulos do Tesouro Nacional se destinam ao financiamento das 
obras públicas e os títulos do Banco Central se destinam as atividades de política 
monetária.  
 
2. Oferta Pública e leilões competitivos 
Oferta pública, no mercado aberto,  mediante leilões competitivos, em que os 
preços flutuam livremente,  conforme condições definidas no Com. STN/CODIP 
No. 44 de 24.08.1989 . oferta pública é divulgada mediante edital no dia anterior, 
podendo o BC, antes de cada leilão divulgar a intenção do volume a ser colocado, 
reservando-se a parcela restante quando houver(p. 57). 
 
3. Mercado aberto e "go around" 
No mercado secundário, as ofertas podem ser feitas por meio de leilões informais 
("go around"),  no mercado aberto (p. 12 e 57) através dos  "dealers" , e mediante 
registro no SELIQ. No mercado secundário, os negócios também podem ser 
realizados entre instituições financeiras, sem interveniência do BC, mediante troca 
de reservas por títulos ou vice-versa (p. 12). 
 
V. diferenciação entre "go around de títulos"   e "go around" de dinheiro" (p.12) 
 



 

 

4. Negociação pelo SELIC 
Os títulos públicos são negociados mediante registro de compra e venda no 
SELIC (Serviços de Liquidação e Custódia). Todas as transações são registradas, 
inclusive preço, taxa e volume negociado Sendo facultado às pessoas físicas e 
juridicas não financeiras participarem dos leilões através de instituições integradas 
ao SELIQ.  A taxa média das transações por um dia é chamada SELIC/over.  
 
5. Investimentos incentivados e obrigatórios 
1. Incentivados 
De conformidade com a Res. 2286/96 do CMN e Circ. 2084/91 do BC as 
Sociedade Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades Abertas e 
Fechas de Previdência Privada  podem aplicar até 100% de suas reservas 
técnicas em títulos de emissão da STN ou do BCB (p. 58) 
 
2. Obrigatórios 
Questão complexa: Pesquisar as instruções 
t 


