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Apresentação

Este é um livro que tem como missão estudar os fundamentos, as teorias e as 
técnicas que envolvem o estudo da Economia Monetária e do Mercado de Capitais. 
Essas duas áreas de estudo têm uma contribuição ímpar para a formação do 
economista, uma vez que elas podem viabilizar a produção de estudos científicos, 
bem como ser um campo de atuação para os profissionais da área. 

A Unidade 1 do livro terá como foco o estudo da teoria e política monetária e, 
assim, será possível compreender o funcionamento desta política monetária por 
meio dos seus instrumentos e analisar as teorias que a envolvem.

Na sequência do livro, a Unidade 2 terá como abrangência o estudo do 
mercado de valores mobiliários. Nesta unidade, serão estudadas as características, 
as propriedades e a funcionalidade dos valores mobiliários, isto é, os títulos 
públicos e privados, as ações, os derivativos e outros valores que são negociados 
em mercados de balcão organizados. 

Na Unidade 3, poderemos verificar o que são os derivativos e quais são suas 
propriedades no mercado de valores mobiliários. Eles podem ser utilizados como 
uma estratégia operacional para garantir maiores ganhos no mercado de capitais, 
por isso, seu estudo é importante. Além disso, estudaremos os fundamentos da 
governança corporativa para as companhias de capital de aberto.

Por fim, na Unidade 4, faremos um estudo sobre a avaliação de ativos e 
estratégias de investimentos, concentrando-se na avaliação de risco e retorno 
para os valores mobiliários. Esta avaliação é de suma relevância para que seja 
possível formular um portfólio de investimentos que possa otimizar os retornos 
e minimizar os riscos. Nesta unidade, serão estudadas também as estratégias de 
investimentos no mercado de capitais. 

Logo, este é um livro para que você, estudante e leitor, possa analisar e estudar a 
economia monetária e o mercado de capitais sob seus aspectos teóricos e práticos. 
Como o mercado monetário tem um papel fundamental no processo de crescimento 
e desenvolvimento econômico das sociedades, o estudo deste livro passa a ser 
importante tanto no campo acadêmico quanto para a sociedade como um todo. 





Unidade 1

Teoria e política monetária

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade, você será levado a compreender os conceitos de oferta e 
demanda de moeda, bem como ao estudo da política monetária, com ênfase 
em seus objetivos e instrumentos de transmissão da política.  

Renato José da Silva

Nesta seção, introduziremos os conceitos de moeda, liquidez e 
meios de pagamentos. Abordaremos também o processo de criação de 
moeda escritural na economia via sistema bancário e os mecanismos de 
multiplicação dos meios de pagamentos na economia brasileira.

Nesta seção, apresentaremos uma síntese das principais versões teóricas 
sobre a demanda de moeda, ou seja, os motivos que explicam a demanda 
por moeda dos agentes econômicos, segundo as escolas clássica e 
keynesiana, bem como as contribuições de Baumol (1952) e Tobin (1958).

Nesta seção, estudaremos o equilíbrio no mercado monetário, em que a 
oferta e a demanda por moeda se igualam, e como alterações da renda e dos 
juros podem influenciar o lado monetário da economia.

Seção 1 | A oferta de moeda

Seção 2 | A demanda por moeda 

Seção 3 | Determinação da taxa de juros 
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Nesta seção, estudaremos como o sistema monetário sofre intervenções 
por meio da política monetária. Para isso, vamos estudar os objetivos da 
execução desta política, os instrumentos e os meios utilizados pelo Banco 
Central no controle da quantidade de moeda em circulação. 

Seção 4 | Política monetária: objetivos, instrumentos e 
transmissão
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Introdução à unidade

Atualmente, nas sociedades modernas, o uso da moeda constitui um mecanismo 
imprescindível para o funcionamento do sistema econômico e financeiro mundial, 
tendo como princípios básicos a divisão do trabalho e a troca de mercadorias. 

Estamos tão habituados a usar a moeda (dinheiro) que, dificilmente, pensamos 
sobre a sua importância nas transações diárias e como a sua quantidade em 
circulação pode influenciar a atividade econômica de um país.

Imagine, por exemplo, a não existência de um ativo (moeda) na economia, que 
não fosse largamente aceito em troca de bens e serviços. As negociações seriam 
feitas por meio de escambo, ou seja, a troca de um bem ou serviço por outro. 
Nesse tipo de sistema econômico, certamente haverá deficiência na alocação 
dos recursos escassos. Assim, percebemos que a existência do dinheiro torna o 
comércio mais fácil. 

A partir dos séculos XVIII e XIX, o volume de moeda em circulação no sistema 
econômico aumentou a níveis globais, principalmente com o aumento da 
produção de bens e serviços disponíveis, desenvolvimento de novos mercados e a 
expansão do comércio internacional. 

Por causa desse crescimento econômico e pela expansão das trocas de bens e 
serviços, houve a necessidade de criação de novos instrumentos monetários para 
o controle da oferta e demanda por moeda, mantendo estabilizados os níveis de 
preços da economia. 

Ao estudar os fenômenos monetários nos modelos econômicos, podemos 
compreender a sua importância para o desenvolvimento da economia. Também 
constataremos que variações na quantidade de moeda afetam diversas variáveis 
econômicas, tais como inflação, taxa de juros, produção e emprego. 

Nesta unidade, vamos examinar a importância da moeda no sistema econômico. 
Para melhor compreendermos esses aspectos, esta unidade está subdividida em 
quatro seções:
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Seção 1

A oferta de moeda

Introdução à seção

Olá, caro aluno! Esta seção tem como objetivo apresentar os modelos básicos 
de oferta de moeda e o comportamento do público (bancário e não bancário) em 
relação à alocação dos meios de pagamentos na economia. No entanto, para a 
compreensão do arcabouço teórico que será desenvolvido nesta seção, é importante 
compreender a diferença entre exogeneidade e endogeneidade da moeda. 

De acordo com a teoria da exogeneidade da moeda, considera-se que o 
controle e a determinação da oferta de moeda são atribuições exclusivas das 
autoridades monetárias, sendo administradas como base da política monetária. 
Assim, temos a figura do Banco Central, que tem autoridade legal para imprimir 
dinheiro e estabelecer metas para os agregados monetários  (M

1
, M

2
, M

3
 e M

4
). 

Já para a teoria da endogeneidade da moeda, o controle da oferta de moeda 
não está necessariamente restrito aos controles centrais, podendo ser gerada pelas 
forças de mercado, ou seja, de acordo com as necessidades da economia, expressa 
pela demanda por moeda dos agentes econômicos. Em caso extremo, seria a 
coletividade, e não as autoridades monetárias, que criaria ou destruiria a moeda.

No presente estudo, assumiremos a hipótese de que a moeda é uma variável 
exógena. Caso assumíssemos a hipótese contrária, a política monetária perderia 
qualquer sentido real, logo que o controle da oferta de moeda, que é a base da 
política monetária, não estivesse mais nas mãos do poder central, algo que não 
acontece na realidade (LOPES; ROSSETI, 2009). 

1.1 Conceitos de moeda e definição dos agregados monetários

De acordo com Sant’Ana (1997), a moeda é um artefato social desenvolvido 
para facilitar as trocas no mercado entre os agentes econômicos. No entanto, a 
definição do conceito de moeda, surpreendentemente, não é algo fácil. Esta é 
formada por um conjunto de ativos financeiros (papel-moeda, saldos bancários, 
cheques e outros instrumentos) com uma característica especial que a difere de 
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outros ativos financeiros: aceitação como meio de pagamentos em transações de 
compra e venda. 

Em geral, podemos definir a moeda de duas formas:

•	 É um ativo aceito como pagamento de bens e serviços ou em pagamento 
de uma dívida.

•	 É um bem que funciona como meio de troca, unidade de medida e reserva 
de valor, se a analisarmos em termos de suas funções.

A moeda desempenha as seguintes funções:
Meio de troca: a moeda permite que se realizem trocas indiretas entre 
bens e serviços, ou seja, que haja separação entre compra e venda 
de bens e serviços. Essa função pemite a ruptura da economia de 
escambo e o surgimento da economia monetária. A moeda suprime a 
exigência de dupla coincidência de desejos.  
Unidade de medida: a moeda serve como denominador comum, 
pois os valores de todos os bens e serviços podem ser expressos em 
relação a ela. Determina-se o valor de um bem em termos de outro 
por meio da comapração dos seus preços monetários. Torna-se 
possível mensurar a atividade econômica e administrar racionalmente 
as unidades de produção do setor privado.
Reserva de valor: a moeda possibilita a poupança para consumo 
futuro (salvo períodos de hiperinflação). Tem valor preciso e estável 
ao longo do tempo. Essa função proporciona ao agente econômico 
a capacidade de acumular riqueza para utilizá-la quando julgar 
necessário (BERCHIELLI, 2000).

Apesar de a maioria das moedas ter sido mercadorias usadas para troca 
(escambo ou moeda de ouro), o papel-moeda, como conhecemos, começou a 
ser usado pelos governos a partir do século XIX. 

Incialmente, as notas de papel podiam ser convertidas em metais preciosos, ou 
seja, uma cédula seria convertida pelo seu respecitvo valor em ouro ou prata. Nesse 
sistema, tínhamos a moeda-papel, ou seja, certificados de depósitos totalmente 
lastreados (convertidos) em ouro. 

Os ourives-banqueiros perceberam que um determinado estoque de ouro 
inferior ao volume nominal dos certificados emitidos já era suficiente para garantir a 
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demanda diária, uma vez  que somente alguns individuos convertiam seus bilhetes 
em ouro. Assim, não era necessário manter depósitos de 100% em ouro. 

A partir de então, as cédulas passaram a ser apenas parcialmente lastreadas em 
ouro, surgindo um novo instrumento monetário, conhecido como papel-moeda 
ou moeda fiducrária (fiduca, do grego), ou seja, baseada na confiança de que o 
ouro seria pago pelo banqueiro ao portador do papel-moeda, quando ele quiesse 
sacá-lo (BERCHIELLI, 2000). 

Atualmente, a moeda é identificada como moeda de curso forçado, ou seja, sem 
lastro: não há conversão em ouro e a moeda em circulação, como meio de troca 
no sistema econômico nacional, é a legalmente aceita. Isso significa que todas as 
obrigações podem, por lei, ser quitadas em dinheiro (SACHS; LARRAIN, 1998).

As moedas metálicas e o papel-moeda obviamente são moedas. Contudo, e as 
contas bancárias, os cheques, as contas de poupança, os cartões de crédito, os títulos, 
entre outros? Em geral, o estoque de moeda é definido em termos de uma certa 
quantidade de ativos financeiros determinados arbitrariamente. No entanto, haverá a 
necessidade de deixar claro o limite entre a moeda e os outros tipos de ativos financeiros.

Pensando nisso, os economistas classificaram os diversos tipos de moeda e 
“quase moeda”, contemplando o cumprimento das suas funções: meio de troca, 
unidade de medida e reserva de valor. O critério para definir a moeda é a facilidade 
com a qual um ativo pode ser usado para transações, e, em especial, a liquidez, ou 
seja, a possibilidade de conversão do ativo financeiro em dinheiro sem qualquer 
perda do valor (SACHS; LARRAIN, 1998).

A liquidez distingue a moeda dos outros ativos do sistema econômico, tais como os 
títulos, as ações ou os bens físicos. Podemos utilizar a seguinte definição para liquidez:

Por que a moeda foi essencial para o desenvolvimento material 
das sociedades?

[...] a facilidade com que determinado ativo pode ser trocado 
por moeda. Ou seja, é a capacidade de ser transformado 
em moeda num curto espaço de tempo, com custos de 
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transformação reduzidos e perda de valor pouco significativa. 
(BERCHIELLI, 2000, p. 17)

Entendido que a liquidez é a capacidade do ativo de ser transformado em 
moeda, admitimos, então, que, a moeda tem liquidez por excelência, sendo esse 
o principal atributo que a diferencia dos demais ativos. 

Caro aluno, para compreender mais sobre a origem da moeda, suas 
características relevantes e sua evolução histórica, você pode ler o 
artigo: Origem e evolução do dinheiro. Disponível em: <http://www.
bcb.gov.br/htms/origevol.asp>. Acesso em: 25 jul. 2016.

Dado o conceito de liquidez da moeda, vamos, agora, encontrar vários conceitos 
de moeda na economia, por exemplo,  M

1
, M

2
, M

3
 e M

4
 (também conhecidos como 

meios de pagamento), de acordo com o grau de liquidez (SANT’ANA, 1997).

Os meios de pagamentos ou agregados monetários (M
1
, M

2
, M

3
 e M

4
) são ativos 

em poder dos agentes econômicos, que podem utilizá-los para o pagamento de 
compromissos (dívidas) assumidos e/ou para pagamentos à vista. 

Assim, podemos defini-los no conceito M
1
, como a soma do papel-moeda em 

poder do público e dos depósitos a vista do público na rede bancária, ou seja:

M
1
 = PMP + DV                                                                                                 (1.1)

O agregado M
1
 é o mais usual nos conceitos existentes sobre moeda, sendo 

conhecido também como conceito restrito da moeda. Ainda podemos destacar 
que M

1
 representa o montante de recursos que pode ser utilizado pelo setor 

privado não bancário para a remuneração de fatores produtivos e o pagamento 
de bens e serviços.

De acordo com Lopes e Rosseti (2009), pode-se caracterizar o total da oferta 
monetária no Brasil, M, no conceito restrito de meios de pagamento, por meio da 
seguinte expressão:

M = M
M
 + DV

BC
 + DV

BM
 + DV

BB
 + DV

CE
                                                           (1.2)
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em que M
M
 é o saldo do papel-moeda e das moeda metálicas emitidas, excluídos 

os montantes emitidos em caixa pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e pelos 
bancos comerciais; DV

BC
 é o saldo dos depósitos à vista do público nos bancos 

comerciais; DV
BM

 é o saldo dos depósitos à vista do público nos bancos multiplos; 
DV

BB
 é o saldo dos depósitos à vista do público no Banco do Brasil; e DV

CE 
é o saldo 

dos depósitos à vista do público nas caixas econômicas. 

É importante destacar que o termo em poder do público é decorrente dos 
conceitos mostrados na Figura 1.1. Pode-se compreendê-lo como:

•	 Saldo de papel-moeda emitido (PME): é o total de moeda criado pela Casa 
da Moeda a pedido do Banco Central. 

•	 Saldo de papel-moeda em circulação (PMC): é representado pela diferença 
entre o saldo de papel-moeda emitido (PME) e o caixa do Banco Central.

•	 Saldo de papel-moeda em poder do público (PMPP): é definido entre a 
diferença entre o saldo de papel-moeda em circulação e o caixa do sistema 
bancário comercial.

= Saldo do papel-moeda em poder do público (PMPP) 

Figura 1.1 | Derivação do conceito de papel-moeda (incluso moedas metálicas) em poder 
do público

Fonte: Lopes e Rosseti (2009). 

Saldo do papel-moeda emitido (PME)

(-) Caixa do Banco Central

= Saldo do papel-moeda em circulação (PMC)

(-) Caixa em moeda corrente dos Bancos Comerciais, multiplos, BB e 
CEs.
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No controle monetário nacional, definem-se os demais agregados monetários 
M

2
, M

3
 e M

4
, que podem ser considerados ativos não monetários, pois são emitidos 

por instituições não bancárias e têm grau de liquidez menor que a moeda. Porém, 
cabe ressaltar a arbitrariedade desses conceitos, visto que muitos ativos não 
monetários são usados e aceitos como meios de pagamentos, como por exemplo, 
a aceitação do governo em certas transações de títulos públicos em posse do 
comprador como meio de pagamento.  

Nesse contexto, podemos chamar M
2
 e M

3
 de meios de pagamentos ampliados, 

sendo dados, respectivamente, por:

M
2
 = M

1
 + depósitos especiais remunerados + depósitos de poupança + títulos              

emitidos por instituições depositárias                                                                    (1.3)

M
3
 = M

2
 + quotas de fundos de renda fixa + operações compromissadas 

registradas no Selic                                                                                                (1.4)

O conceito mais amplo da moeda é denominado M
4
. Este indica o volume 

de poupança financeira, ou seja, o nível de recursos em mãos dos agentes e 
das empresas não financeiras que pode ser, potencialmente, utilizado para o 
pagamento de bens e serviços (BERCHIELLI, 2000). Ele refere-se à M

3
 adicionada 

aos títulos públicos em poder dos bancos e de fundos de investimentos. Pode ser 
apresentado como:

M
4
 = M

3
 + títulos públicos de alta liquidez                                                       (1.5)

A aplicação dos conceitos de M
2
, M

3
 e M

4
 dependerá da análise que se pretende 

fazer. Por exemplo, ao acompanhar a política monetária, devem ser levados em 
consideração os conceitos mais amplos dos meios de pagamentos, que auxiliam 
na melhor qualificação e evolução da liquidez geral da economia (BERCHIELLI, 
2000). 

A Tabela 1.1 mostra os saldos de cada um dos quatro conceitos, no final de 
cada ano, entre 2006 e 2014.

Tabela 1.1 | Oferta Monetária, M
1
, M

2
, M

3
 e M

4
, adotados pelo Banco Central do Brasil.

Fonte: adaptada de Boletim do Banco Central do Brasil (2015).

A
ti

vo
s 

Fi
n

an
ce

ir
o

s Saldos em final de período

R$ Bilhões Participação percentual

2006 2008 2010 2012 2014 2006 2008 2010 2012 2014

M
1

174,3 223,4 280,1 324,5 351,1 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07

M
2

661,5 1073 1347,3 1763,9 2140 0,42 0,48 0,44 0,43 0,43

M
3

1377,7 1905,6 2535,9 3518,2 4310,6 0,88 0,85 0,83 0,86 0,86

M
4

1558,6 2239,6 3055,3 4103,2 5018,5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Observa-se que são baixas as participações percentuais dos saldos M
1
 em 

relação ao total M
4
 dos ativos financeiros de alta liquidez mantidas pelo público. 

Segundo Lopes e Rosseti (2009), os juros elevados praticados no Brasil podem ser 
considerados um dos mais importantes fatores da expressiva participação percentual 
dos ativos quase-líquidos na riqueza financeira, mantidos pelo público no Brasil. 

Sabia que você pode ter acesso às séries históricas dos valores 
referentes aos agregados monetários do Brasil em diferentes 
períodos? É só acessar o site do Instituto de Pesquisa e Economia 
Aplicada (Ipeadata). Na aba “Macroeconômicos”, clique em “Temas” 
e depois “Moeda e crédito”. Disponível em: <http://www.ipeadata.
gov.br/>. Acesso em: 25 jul. 2016.
Você pode também acessar os boletins anuais do Banco Central 
e encontrar diversas informações e análises sobre a economia 
brasileira, moeda e crédito, mercado financeiro e de capitais, 
finanças públicas, entre outros. Disponível em: <http://www.bcb.gov.
br/?BOLETIMANO>. Acesso em: 25 jul. 2016.

1.2 Criação de moeda pelos bancos comerciais

De acordo com Lopes e Rosseti (2009), nos atuais sistemas econômicos, os 
depósitos da moeda nas instituições bancárias comerciais representam o maior 
percentual dos meios de pagamentos (M

1
) usados pelos agentes econômicos 

(famílias, empresas e governo). 

Tomando como exemplo os dados da Tabela 1.1 para o Brasil, em 2012, a 
média diária dos meios de pagamentos (M

1
) expressos pelo saldo final do período 

totalizavam R$ 324,5 bilhões em dezembro, sendo que, segundo os dados do 
Ipeadata, R$ 145,6 bilhões eram referentes à moeda manual e os restantes R$ 178,9 
bilhões representavam a moeda escritural, ou seja, em 2012, a moeda escritural 
representou algo em torno de 55% do total dos meios de pagamentos do Brasil. 

Segundo Lopes e Rosseti (2009), a elevada participação da moeda escritural 
na composição dos meios de pagamentos pode ser explicada pelo efeito 
multiplicador, do qual decorre o mecanismo de criação de moeda pelos bancos 
comerciais. Ademais, os agentes econômicos têm por preferência o manuseio 
da moeda escritural para a liquidação de suas transações, principalmente pelos 
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seguintes motivos:

•	 Os depósitos à vista no sistema bancário são mais protegidos.

•	 O uso de cheques e cartões (débito e crédito) é fácil quando se trata de 
transações com maior volume financeiro.

•	 A movimentação financeira nos bancos comerciais tende a facilitar a 
obtenção de créditos.

•	 Os pagamentos via cheques e cartões permitem melhor controle e 
contabilização dos dispêndios, bem como podem também servir de 
comprovante.

Agora que compreendemos as razões que levam os agentes econômicos a 
optarem pelo uso da moeda escritural, vamos analisar a influência do chamado 
processo multiplicador de pagamentos, que eleva os saldos de meios de 
pagamentos. 

1.2.1 O Modelo tradicional de criação de moeda escritural

A partir de agora, vamos estudar o modelo tradicional de criação de moeda 
escritural, usando um modelo simplificado de progressão de depósitos equivalente 
à criação de moeda pelos bancos comerciais. Para isso, as seguintes hipóteses 
serão assumidas:

Hipótese 1: o Banco Central realiza uma ordem de compra de títulos da dívida 
pública no mercado aberto no valor de R$ 500.000,00. Os agentes econômicos 
ficam com um acréscimo de moeda de alto poder de expansão. 

Hipótese 2: os agentes não fazem retenção manual desse montante: a 
totalidade dessa injeção monetária será convertida em moeda escritural nos 
bancos comerciais, ou seja, depositada. 

Hipótese 3: os bancos comerciais do sistema encaixam permanentemente 20% 
dos depósitos, concedendo empréstimos de 80% do total de depósito captados. 

Isso posto, a compreensão do processo de criação de moeda pelos bancos 
comerciais torna-se mais simples. Porém, esse mecanismo pode se tornar uma 
sucessão praticamente interminável de etapas. Para fins didáticos, podemos dividir 
o processo em três etapas, a seguir:

Primeira etapa: os agentes econômicos, após receberem os R$ 500.000,00 
da negociação dos títulos com o Banco Central, depositam-no integralmente no 
sistema bancário comercial (hipótese 2), com direito a saque futuro. Assim, a high-
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powered money é transformada em moeda escritural, alterando a composição 
dos meios de pagamentos, ou seja, não há criação e nem destruição de moeda.

Segunda etapa: ao receber os depósitos de R$ 500.000,00, os bancos comerciais 
realizam encaixe de 20% desse valor e concedem empréstismos dos demais 80% 
(hipótese 3). Assim, R$ 100.000,00 serão retidos e R$ 400.000,00 emprestados 
ao público. Percebe-se que ocorre um aumento de R$ 400.000,00 à disposição 
do mercado. Porém, apesar do montante emprestado ao público pelos bancos 
comerciais, os agentes que depositaram os R$ 500.000,00 iniciais ainda continuam 
tendo à disposição essa quantia, que pode ser sacada a qualquer momento.

Terceira etapa: na presente etapa, têm-se uma repetição do processo anterior, 
no entanto, em valores menores, visto que não há modificação na proporção do 
encaixe bancário de 20%. Assim, os agentes que receberam o empréstimo de R$ 
400.000,00 ou pagamentos desse montante realizaram depósitos do valor total, 
sem reter nada em suas mãos (hipótese 2). Os bancos comercais, ao receberem os 
novos depósitos, concederão novos empréstimos na proporção de 80%, retendo 
20% em caixa, ou seja, o banco mantém encaixe de R$ 80.000,00 e concede 
empréstimos de R$ 320.000,00. Vale observar que os depositantes da primeira e da 
segunda etapas não perdem seus direitos de saque sobre os depósitos realizados.

Tabela 1.2 | Demonstração matemática da progressão geométrica dos depósitos no 
sistema bancário comercial, a partir da injeção de moeda de alto poder de expansão 

Fonte: adapatada de Lopes e Rosseti (2009).

Etapas do processo Expansão dos 
depósitos à vista

Empr. conced. pelo 
sistema bancário

Encaixe mantido p/ 
sistema bancário

1ª etapa 500.000 400.000 100.000

2ª etapa 400.000 320.000 80.000

3ª etapa 320.000 256.000 64.000

4ª etapa 256.000 204.800 51.200

5ª etapa 204.800 163.840 40.960

6ª etapa 163.840 131.072 32.768

... ... ... ...

nª próxima de zero próxima de zero próxima de zero

Final do processo 2.500.000 2.000.000 500.000

Os resultados obtidos ao final do processo podem ser assim expressos, em 
milhares de unidades monetárias:                                                 

Σ ∆DV
BC

 = 500 + 500. (0,8) + 500. (0,8)2 + 500. (0,8)3 +…+ 500. (0,8)n           (1.6)

 ou, simplificando:       
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Σ ∆DV
BC

 = 500 (1 + 0,8 + 0,82 + 0,83 + 0.84 + ........ + 0,8n)                                                   (1.7)

A soma dessa progressão, no limite, pode ser dada por:

S = = 5 = = 
 a1  1  1

1-r 1-0,8 0,2
                                                                     (1.8)

em que  a1 é o primeiro termo da progressão e r é a razão da progressão. 

Logo: Σ DVbc = S x  injeção inicial  = 5  x  (500.000)  =  2.500.000              (1.9)

Portanto, o acréscimo total dos depósitos é igual a R$ 2.500.000,00 e o total da 
moeda criada pelos bancos comerciais é de R$ 2.000.000,00 = R$ 2.500.000,00 
- R$ 500.000,00.

1.3 O multiplicador da base monetária brasileira

Com base nisso, vamos definir os principais conceitos e as relações de 
comportamento para a dedução do multiplicador dos meios de pagamentos no Brasil. 
Lembrando que os conceitos se limitam aos saldos que compõem a oferta monetária 
e a base monetária, ambas em conceitos restritos  (M

1
 e B). Os conceitos são: 

Meios de pagamentos: para a derivação do multiplicador de moeda bancária, 
os meios de pagamentos são representados pela soma do papel-moeda em 
poder do público (PMP) e dos depósitos à vista do público nos bancos comerciais, 
múltiplicos e caixas econômicas (DP

BC
). Logo, temos a seguinte expressão:  

MP = PMP + D
P

BC                                                                                              (1.10)

Reservas bancárias: os depósitos compulsórios dos bancos comerciais e das 
instituições  financeiras criadoras de moeda, (D

BC

AM ), mais o papel-moeda em poder 
do Banco Central (PMBC) constituem as reservas bancárias. Assim, temos:

R
ES

 = D
BC

AM  + PMBC                                                                                           (1.11)

Base monetária: é conceituada como o passivo monetário das autoridades 
monetárias, ou seja, a quantidade de moeda que o Banco Central emitiu na 
economia. A base monetária é formada pela soma do papel-moeda em poder do 
público (PMP), o papel-moeda em caixa do Banco Central (PMBC) e os depósitos 
compulsórios dos bancos criadores de moeda junto ao Banco Central (D

BC

AM ). 
Assim, a expressão é dada por:

B = PMP + PMBC + (D
BC

AM )                                                                                (1.12)
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Com base nessas três definições, vamos, agora, conceituar as principais relações 
de comportamento que se estabelecem no sistema monetário nacional, ou seja, 
a forma que se realiza o mecanismo de multiplicação dos meios de pagamento. 
Para isso:

1º) Participação do papel-moeda na composição dos meios de pagamento 
(MP).

Define-se a proporção (c) em que a moeda manual é usada pelo público, como:

PMP = cPM; ou c = 
PMP

MP
                                                                                    (1.13)

2º) Participação dos depósitos à vista do público no conjunto de instituições 
criadoras de moedas ou bancos comerciais em relação ao total dos meios de 
pagamento. 

É dada por:

D
P

BC  = dMP; ou d =  
D

P

BC

MP
                                                                           (1.14)

A soma das duas proporções é necessariamente igual a 1. Assim:

c + d = 1                                                                                                          (1.15)

3º) Proporção de encaixe técnico dos bancos comerciais.

Define-se como a parcela dos depósitos à vista mantida em caixa pelas 
instituições financeiras (r

1
). É dada por:

PMBC = r
1
 D

P

BC ; ou r
1
 = PMBC

D
P

BC

                                                                         (1.16)

A magnitude de r
1
 para mais ou para menos é função do processo decisório do 

sistema bancário. Quando r
1
 é mais elevado, significa políticas cautelosas e maior 

manutenção de encaixes técnicos.

4º) Proporção de reservas bancárias junto ao Banco Central.

É dada pelos recolhimentos compulsórios sobre depósitos à vista e depósitos 
voluntários dos bancos comerciais (esse em menor proporção). Temos que:

D
BC

AM  = r
2
 D

P

BC ; ou r
2
 = 

D
BC

AM

D
P

BC

                                                               (1.17)

Quando o Banco Central aumenta as exigências de depósitos compulsórios, 
as reservas expressas por r

2
 tendem a aumentar. Temos aqui um dos principais 

fatores determinantes do multiplicador dos meios de pagamentos. Situações de 
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redução nas taxas dos depósitos compulsórios podem levar ao aumento do efeito 
multiplicador da moeda escritural. 

Podemos definir k, como:

k = = 
MP  M1

B B
                                                                                         (1.18)

Substituindo pelas respectivas expressões, temos:

k = 
PMP + D

PMP + PMBC + D

P

BC

BC

AM

                                                                     (1.19)

Substituindo as expressões anteriores em suas correspondontes reações de 
comportamento, temos:

k = 
cMP + dMP

cMP + r1D P
BC + D P

BC

                                                                     (1.20)

como r1 D P
BC =r1dMP; e r2 D P

BC =r2dMP, vamos reescrever a expressão como:

k = 
cMP + dMP

cMP + r1dMP + r2dMP
                                                                    (1.21)

Colocando MP em evidência:

k = 
MP (c + d)

MP (c + r1d + r2d)
                                                                     (1.22)

Cortando MP no numerador e no denominador, sabendo-se que c + d = 1 e 
colocando o denominador d em evidência, obtemos:

k = = 
1 M1

c + d (r1 + r2) B
                                                                        (1.23)

A expressão 1.23 é a que podemos encontrar nos boletins do Banco Central 
do Brasil. Este indica o multiplicador dos meios de pagamentos do Brasil para os 
conceitos restritos de oferta monetária (M1) e de base monetária (B). A expressão 
aponta que quanto maior forem as reservas bancárias (r1 + r2), menor será o 
multiplicador da moeda escritural. Quanto às relações de comportamento, cabe 
notar que quanto maior forem as parcelas dos meios de pagamentos mantidas em 
poder do público sob a forma de papel-moeda, mantendo-se inalteradas as demais 
variáveis, menor será a magnitude do efeito multiplicador (LOPES; ROSSETI, 2009).

A Tabela 1.3 exemplifica com dados da realidade os valores do multiplicador 
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dos meios de pagamentos no Brasil para o ano de 2015, calculado a partir da 
expressão que deduzimos, dadas as relações de comportamento definidas.

Período 
2015

Comportamento do público Comportamento dos bancos Multiplicador 
monetário

c = PMP

MP d = 
D

P
BC
MP

r
1
 = PMBC

D
P
BC

r
2
 = 

D
BC
AM

D
P
BC

k = 

= M1

1

B

c+d(r
1
 + r

2
)

Jan. 0,51 0,49 0,22 0,29 1,31

Fev. 0,52 0,48 0,23 0,26 1,33

Mar. 0,53 0,47 0,22 0,27 1,31

Abr. 0,53 0,47 0,23 0,27 1,31

Mai. 0,53 0,47 0,23 0,25 1,32

Jun. 0,54 0,46 0,24 0,26 1,30

Jul. 0,54 0,46 0,23 0,26 1,31

Ago. 0,55 0,45 0,24 0,24 1,31

Set. 0,55 0,45 0,25 0,26 1,29

Out. 0,56 0,44 0,26 0,25 1,28

Nov. 0,56 0,44 0,25 0,26 1,28

Dez. 0,56 0,44 0,25 0,24 1,30

Tabela 1.3 | Coeficientes de comportamento monetário no Brasil, 2015.

Fonte: adaptada do Boletim do Banco Central do Brasil (2015).

1. A moeda é considerada liquidez por excelência em 
decorrência:
a) Da sua pronta e imediata aceitação como ativo de troca.
b) Do lastro de ouro que a garante.
c) De se constituir em reserva de valor.
d) De manter inalterado seu poder de compra.
e) Do seu padrão de operações de crédito e financiamento.

2. Definem-se meios de pagamentos (M
1
) como a soma 

do papel-moeda em poder do público com as reservas 
bancárias.
Esta afirmação é verdadeira? Justifique sua resposta.
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Seção 2

A demanda por moeda

Introdução à seção

Olá, caro aluno. Ao iniciar esta seção, deparamo-nos com algumas questões 
que levaram à reflexão de teóricos da economia quanto ao processo de demanda 
por moeda. Perguntas como:

•	 Quais são os motivos que levam o indivíduo a demandar por moeda?

•	 Por que alocar parte da riqueza em um ativo que não rende juros?

•	 O que determina a quantidade de moeda que o agente retém em seu bolso?

Para estas, correntes teóricas surgem com diversas respostas. 

 A presente seção traz uma síntese das três principais versões teóricas sobre a 
demanda por moeda, com o objetivo de compreender os motivos que levam os 
agentes econômicos a demandarem e a reterem ativos monetários. 

2.1 O modelo clássico da demanda por moeda

Na evolução do pensamento econômico, a escola clássica foi uma das 
mais importantes. Esta é atribuída ao grupo de pensadores econômicos que se 
destacaram pela defesa de preceitos e ideias liberais e também da livre iniciativa 
desde a segunda metade do século XVII até o surgimento da Teoria Geral de 
Keynes, em 1936. Os maiores expoentes dessa corrente foram Adam Smith (1776), 
David Ricardo (1810), John Stuart Mill (1896), Jean Baptiste Say (1803) e, um pouco 
mais recentemente, Arthur Cecil Pigou (1932). 

Os economistas clássicos tinham como objetivo compreender os motivos que 
levavam os agentes econômicos a reterem ativos monetários com eles. Com isso, 
poderiam auferir juros aplicando seus encaixes em outros ativos financeiros não 
monetários. Tentando responder a esse questionamento, os clássicos concluíram 
que as pessoas demandar por moedas, levando-se em consideração duas razões:

Primeira: não há sincronia entre os fluxos de recebimentos e pagamentos que 
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agentes econômicos realizam, ou seja, os trabalhadores retêm sua renda desde 
o momento do recebimento até o momento em que necessitam saldar suas 
despesas contraídas anteriormente ou para realizar transações diárias. 

Segunda: outra razão levantada pelos clássicos é a incerteza acerca do futuro. 
Certa quantidade de moeda é retida pelas pessoas para que elas se defrontem  
com eventuais imprevistos que necessitem de liquidez imediata e, por precaução, 
os agentes mantêm riqueza na forma de moeda.

Para melhorar o entendimento desses dois motivos, vamos utilizar um exemplo 
prático na Tabela 1.4. Adotando uma situação hipotética, temos os desencaixes 
de moeda de um indivíduo durante um mês, a partir do recebimento inicial de R$ 
5.000,00. Esse valor inicial permanece em caixa até o dia 5, data em que ocorre 
o primeiro desencaixe de R$ 700,00, reduzindo para R$ 4.300,00 o encaixe que 
o agente manterá até o dia 8, quando ocorrerá um segundo desencaixe de R$ 
1.200,00. Assim, o indivíduo faz, ao longo do período, sucessivos pagamentos ou 
desencaixes financeiros, levando à redução do nível de encaixe, que se torna igual 
a zero a partir do 28º dia.

Tabela 1.4 | Situação hipotética de encaixes monetários mantidos por um indivíduo durante 
um mês

Fonte: Lopes e Rosseti (2009).

Intervalo de tempo 
considerados

Desencaixes (R$) Encaixes (R$)

Início do mês até dia 5 0 5.000,00

5 a 8 700,00 4.300,00

8 a 12 1.200,00 3.100,00

12 a 15 900,00 2.200,00

15  a 21 1.000,00 1.200,00

21 a 28 600,00 600,00

28 a 31 600,00 0,00

A retenção média de moeda por esse agente durante os dias analisados pode 
ser demonstrada na seguinte expressão:

EM = 
Σ (Encaixes.Dias)

Número total de dias
                                                                      (1.24)

Atribuindo os valores da hipótese formulada, temos que:

(1.25)

EM = = 2203,23
(5.000X5) + (4.300X3) + (3.100X4) + (2.200X3) + (1.200X6) + (600X7)

31
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O encaixe médio durante o período foi de R$2.203,23, ou seja, foi a proporção 
média de renda recebida no período em que o agente manteve o dinheiro em caixa. 

2.1.1 A teoria quantitativa da moeda (TQM)

Partindo dos pressupostos apresentados no tópico anterior, os economistas 
clássicos basearam-se na teoria quantitativa da moeda na explicação da demanda 
agregada por moeda. A TQM é de origem antiga, e foi objeto de estudo de David 
Hume (1752), Henry Thornton (1802) e David Ricardo (1844). A teoria era aceita 
como a lei da proporcionalidade entre a quantidade de moeda em circulação e o 
nível de preços da economia. 

No entanto, os classicistas refinaram a TQM em uma nova abordagem, na qual 
pressupunham que a quantidade de moeda em circulação determinava o valor 
nominal da renda agregada. A ideia era indicar o quanto as taxas de juros afetariam 
a demanda por moeda. Temos, assim, duas versões clássicas da TQM (datadas no 
início do século XX):

1º - Equação de trocas de Fisher (Irving Fisher, Universidade de Chicago).

A demanda agregada nominal é diretamente proporcional ao estoque nominal 
de moeda em circulação. 

2º - Demanda de saldos reais de Cambridge (Marshall, Universidade de 
Cambridge).

A quantidade nominal de moeda é diretamente proporcional ao produto 
nominal da economia.

A partir de agora, vamos estudar individualmente essas duas versões da TQM 
clássica e compreender os postulados teóricos de cada teoria. Iniciaremos com a 
equação de trocas de Fisher.

Equação de trocas e velocidade da moeda

O americano Irving Fisher, em seu livro The Purchasing Power of Money (1911), 
examinou a relação entre a quantidade total de moeda M (lado da oferta) e a 
renda nominal da economia (P x Y), ou seja, preço (P) e renda agregada (Y). Para 
compreensão da ligação entre oferta de moeda e preço, Fischer denominou a 
velocidade da moeda, que representa sua taxa de circulação, isto é, o número de 
vezes em um ano que uma unidade monetária (um real) é gasta na compra de 
bens e serviços. A definição da velocidade pode ser dada pela expressão:

V = 
P . Y
M                                                                                                          (1.26)
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Assim, temos que se a renda da economia for de R$ 3 trilhões e a quantidade de 
moeda em circulação for de R$ 1 trilhão, a velocidade da moeda será 3. Portanto, 
uma nota de real é gasta três vezes nas transações econômicas da economia.

Ao multiplicar ambos os lados da equação por M, Fisher (1911) determinou a 
equação de trocas, dada por:

M . V = P . Y                                                                                                    (1.27)

Esta equação aponta que o estoque de moeda multiplicado pela velocidade 
determina a renda nominal, ou seja, o fluxo monetário (MV) é necessariamente igual 
ao fluxo nominal (PY). No entanto, não se pode afirmar que alterações de M levam a 
alterações da renda nominal, visto que uma queda em V poderia compensar o aumento 
de M. 

Fisher (1911), indica que a velocidade é determinada pelas instituições da economia 
e pelos fatores tecnológicos que influenciam o modo como os agentes econômicos 
realizam suas transações. O uso do cartão de crédito, por exemplo, leva a reduções 
da demanda por dinheiro, aumentando a velocidade da moeda. Porém, Fisher (apud 
HILLBRECHT, 1999) considerou que esses fatores tecnológicos e institucionais mudam 
lentamente ao longo do tempo, de maneira que a velocidade de circulação da moeda 
poderia ser considerada constante em curto prazo.

Quando Fisher (apud MISHKIN, 2000) afirma que a velocidade é constante em curto 
prazo, a equação de trocas passa a ser teoria quantitativa da moeda, que determina a 
renda nominal apenas pelos movimentos na quantidade da moeda.

Para os economistas clássicos, a TQM fornecia uma explicação para os movimentos 
no nível de preços: os movimentos no nível de preços resultam apenas das mudanças 
na quantidade da moeda (MISHKIN, 2000). 

Para observar como a equação de trocas de Fisher representa a teoria quantitativa da 
moeda, basta dividir ambos os lados da equação de troca pela velocidade (V). Tem-se:

M = 
1
V . PY                                                                                                                             (1.28),

em que (PxY) é reescrito como PY (renda da economia). Em situações de equilíbrio 
no mercado de moedas, a quantidade de moeda M que os agentes retêm equivale 
ao nível de moeda demandado Md, ou seja, podemos substituir M na equação por Md. 
Usando k para representar a quantidade (1/V), temos a seguinte equação: 

Md = k.PY                                                                                                         (1.29)

Como k é constante, as transações geradas pelo nível fixo da renda nominal 
(PY) determinam a quantidade de moeda Md, ou seja, a demanda por moeda é 
função da renda. Destaca-se também que, como k e Y são constantes, aumentos 
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na oferta monetária fazem com que o nível geral de preços aumente exatamente 
na mesma proporção do aumento verificado na oferta monetária. Esse é o 
embasamento teórico da dicotomia clássica: variáveis reais não são afetadas por 
variáveis monetárias (CORAZZA; KREMMER, 2003). 

Por fim, chegamos na conclusão de Fischer (1911),  que, segundo a sua TQM, as 
taxas de juros não produzem nenhum efeito sobre a demanda por moeda.

Abordagem de Cambridge

Os economistas clássicos da escola de Cambridge, tais como Alfred Marshall 
(1890) e Arthur Cecil Pigou (1932) também desenvolveram estudos sobre a TQM. 
Apesar de encontrarem equação idêntica a do modelo de Fisher (1911), sua 
abordagem diferia significativamente.

 Os economistas de Cambridge indagavam-se sobre qual seria a quantidade de 
dinheiro que os indivíduos gostariam de possuir, dada uma série de circunstâncias. 
No entanto, eles não se limitaram às restrições institucionais ou tecnológicas e não 
descartaram os efeitos da taxa de juros sobre a demanda por moeda.

O grupo de Cambridge também aceitava que os motivos que levavam as 
pessoas a demandarem por moeda eram o meio de troca e a reserva de valor. 
Porém, o fato de haver reserva de valor levou os teóricos a sugerirem que os níveis 
de riqueza das pessoas também afetavam a demanda por moeda. 

 Sendo assim, conforme crescesse a riqueza do agente econômico, a retenção 
de ativos por ele guardada aumentaria, inclusive, a moeda. Por fim, a riqueza 
nominal é proporcional à renda nominal, sendo que o componente de riqueza da 
demanda por moeda é proporcional à renda nominal (MISHKIN, 2000).

A demanda por moeda é proporcional à renda nominal, podendo ser expressa 
pela expressão:

Md = k.PY                                                                                                         (1.30),

em que 0 < k <1 é denominada de constante marshalliana. 

Apesar da função idêntica à encontrada por Fisher, os economistas de 
Cambridge concordam que k pode flutuar em curto prazo, visto que o uso da 
moeda para estocar riqueza depende de retornos esperados de outros ativos (em 
curto prazo) que também funcionam como estoques de riquezas. 

Segundo Mishkin (2000), ambas as teorias da TQM, elaboradas tanto por Fisher 
quanto pelos economistas de Cambridge, desenvolveram uma abordagem clássica 
para a demanda por moeda, na qual ela é proporcional à renda. 

As abordagens diferem-se do fato de Fisher deu ênfase aos fatores tecnológicos 



Teoria e política monetária

U1

32

e descartou a hipótese da influência da taxa de juros sobre a demanda por moeda 
no curto prazo, enquanto que a abordagem de Cambridge enfatizou a escolha 
individual e não rejeitou os efeitos das taxas de juros. 

2.2 O modelo keynesiano da demanda por moeda

John Maynard Keynes, em sua famosa publicação de 1936 sobre a Teoria 
geral do emprego, do juro e da moeda, propôs uma teoria alternativa ao modelo 
clássico. O autor refutou a visão de que a velocidade da moeda era constante e 
desenvolveu um modelo no qual a moeda deixava de ser vista como instrumento 
de intermediação de trocas que não exercia influência sobre outras variáveis 
econômicas, como a taxa de juros e o nível de emprego da economia (KEYNES 
apud LOPES; ROSSETI, 2009). 

Na versão keynesiana da demanda por moeda, intitulado por ele de teoria 
da preferência por liquidez, as expectativas sobre as flutuações da taxa de juros 
afetam a demanda por moeda, ao passo que as variáveis do setor real da economia 
também sofrem a influência das variações situadas no setor monetário. 

Segundo Keynes (apud LOPES; ROSSETI, 2009), são três os motivos que levam 
os indivíduos a demandar por moeda: 

1º) Transação: Keynes denomina os motivos de renda e giro de negócios. 
No primeiro, assim como no modelo clássico, os agentes demandar por moeda 
para garantir o fluxo de recebimentos e pagamentos ao longo de um período, 
dependendo do montante de renda recebida e da duração de intervalos entre 
recebimentos e pagamentos. Nos motivos de giro de negócios, ele refere-se ao 
capital de giro necessário nas operações financeiras da empresa, compreendendo 
o intervalo entre o pagamento de insumos e recebimentos de vendas (KEYNES 
apud LOPES; ROSSETI, 2009).

2º) Precaução: assim como na teoria clássica, Keynes argumenta que os agentes 
demandam por moeda para casos de despesas com transações inesperadas. A 
demanda por saldos precaucionais de dinheiro é proporcional à renda (KEYNES 
apud LOPES; ROSSETI, 2009).

3º) Especulação: para Keynes, é racional os agentes manterem ativos 
monetários para satisfazer a oportunidades especulativas, principalmente quando 
acreditam em alterações nos preços dos títulos e, portanto, de elevação na taxa de 
juros. Keynes conclui que a demanda por moeda diminui à medida que se elevam 
as taxas de juros, ou seja, a demanda por moeda é inversamente relacionada ao 
nível das taxas de juros (KEYNES apud LOPES; ROSSETI, 2009).
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Keynes, em sua teoria da preferência por liquidez, fez distinção entre 
os conceitos de quantidades nominais e reais de moeda, ou seja, a 
avaliação da moeda deve ser feita em termos de seu poder de compra. 
Se, por exemplo, todos os preços da economia dobrarem, a mesma 
quantidade nominal de moeda poderá comprar apenas a metade dos 
produtos. Assim, Keynes argumenta que os agentes têm um montante 
de saldos reais de moeda (dinheiro em termos reais). Segundo o autor, 
isso estaria relacionado à renda real Y e às taxas de juros i (KEYNES, 
1936 apud MISHKIN, 2000).

Partindo dos três motivos de se ter saldos monetários, Keynes formulou a 
função da demanda de moeda, também conhecida como função de preferência 
por liquidez, que indica que a demanda por saldos reais de moeda Md/P é uma 
função da taxa de juros (i) (derivado do motivo especulação) e da renda real (Y) 
(derivado dos motivos transação e precaução):

= fMd i , Y(     )
P -  +

                                                                                       (1.31)

Os sinais negativos e positivos a seguir de i e Y, respectivamente, revelam 
que a demanda por saldos reais é inversamente relacionada à taxa de juros (i) e 
diretamente proporcional a renda real (Y). 

Ao sofisticar a função (1.31), derivando-a para a velocidade (PY/M), podemos 
constatar que a teoria keynesiana implica que a velocidade não é constante, ou 
seja, oscila de acordo com as movimentações da taxa de juros. Temos que a 
função da preferência por liquidez pode ser escrita como:

= P 1

Md f (i,Y)
                                                                                             (1.32)

Se multiplicarmos ambos os lados da equação por Y e, substituindo Md por 
M, visto que são equivalentes em situação de equilíbrio no mercado monetário, 
temos a velocidade da moeda:

= V= PY Y

M f (i,Y)
                                                                                        (1.33)

Quando i sobe, f (i,Y) cai e, portanto, a velocidade aumenta. Uma elevação nas 
taxas de juros estimula as pessoas a terem saldos reais de moedas mais baixos para 
um dado nível de renda. Portanto, a taxa de velocidade de circulação deve ser mais 
alta (KEYNES apud MISHKIN, 2000).
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“É racional reter moeda, uma vez que ela não rende juros?” 
Como os economistas clássicos e keynesianos responderiam 
a esta pergunta?

2.3 As contribuições de Tobin e Baumol

A partir da década de 1950, teóricos da economia, começaram a ampliar a 
abordagem keynesiana da demanda por moeda, principalmente nas explicações 
dos três motivos postulados por Keynes (1936) para demandar por moeda. O 
intituito dos pesquisadores era compreender melhor o papel da taxa de juros nesta 
demanda. 

2.3.1 A demanda por transações

Nesse sentido, Tobin (1958) e Baumol (1952) desenvolveram, de maneira autônoma, 
modelos teóricos da demanda por moeda, que demonstram como os saldos mantidos 
para fins transacionais também são sensíveis ao nível das taxas de juros.

Vamos supor que David Hill receba R$ 2000,00 no início do mês e gaste esse 
montante em transações ao longo do mês a uma taxa contínua. Caso David guarde 
os R$ 2000,00 em espécie para realizar suas transações, seu saldo em dinheiro 
seguirá o padrão em forma de serra, conforme Figura 1.2. No começo do mês, ele 
possui R$ 2000,00 e ao final não possui mais saldos, pois, gastou tudo. Podemos 
considerar, em média, R$1000,00 em dinheiro (R$2000,00 no início do mês e 
mais R$ 0,00 do final do mês, dividido por 2).

Esse processo se repete nos meses seguintes e, por isso, o saldo em dinheiro 
médio de David ao longo do ano é de R$ 1000,00. Considerando a renda anual de 
R$ 24000,00 e sua média de R$ 1000,00, a velocidade da moeda é ( V = PY/M) é 
de R$ 24000,00/R$1000 = 24.
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Vamos supor que David Hill decidiu guardar parte do seu salário em dinheiro e 
outra parte em títulos com rendimentos de juros. Assim, no começo de cada mês, 
David retém R$ 1.000,00 em dinheiro e usa os outros R$ 1.000,00 para comprar 
títulos públicos. Observando a Figura 1.3, ele começa cada mês com R$ 1.000,00 
em dinheiro, R$ 1.000,00 em títulos e, na metade do mês, seu saldo vai a zero. 
Assim, David vende seus títulos e transforma-os em dinheiro para que ele possa 
realizar o restante das transações do mês. Os investimentos em títulos de David 
vão a zero e seu saldo de moeda volta a ser de R$ 1.000,00. No final do mês, o 
dinheiro termina. Nos meses subsequentes, o processo se repete.

Figura 1.2 | Saldos de caixa do agente que poupa o total do salário mensal em dinheiro

Fonte: Mishkin (2000).
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2.000
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Figura 1.3 | Saldos de caixa e de títulos do agente que poupa metade do salário mensal em 
dinheiro

Fonte: Mishkin (2000).
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O resultado liquido desse processo é que o saldo médio de moeda retido ao 
longo dos meses é de R$ 1.000,00/2 = R$ 500,00 (metade do primeiro exemplo). 
A velocidade dobra para R$ 24.000,00 / R$ 500 = 48.

A diferença para David é o ganho de juros que se realiza ao manter o dinheiro 
aplicado metade do mês. Se a taxa de juros for de 2% ao mês, ele ganhará mais R$ 
10,00 (= ½ x R$ 1.000,00 x 2%) por mês. 

Porém, cabe ressaltar que, ao comprar títulos, David incorre em custos de 
transações, como por exemplo a taxa de corretagem. Ele está diante de um trade-
off. Se mantiver mais dinheiro aplicado em títulos, ele ganhará mais juros sobre os 
títulos, contudo, incorrerá em custos de transações maiores. Caso a taxa de juros 
da economia seja alta, David optará por manter mais saldos em títulos, visto que os 
rendimentos dos juros serão maiores que os custos de transação. Caso contrário 
(juros menores e custos de transação maiores), ele optará por ter mais dinheiro e 
menos títulos.

Baumol (1952) e Tobin (1958) chegam à conclusão de que conforme aumenta 
as taxas de juros, diminui a quantidade de dinheiro para fins transacionais, levando 
ao aumento da velocidade da moeda. Em melhores termos, o componente 
transacional da demanda por moeda é inversamente proporcional ao nível das 
taxas de juros. Os autores nos mostram que a demanda de transações por moeda, 
e não apenas a demanda especulativa (Keynes), é sensível às taxas de juros. 

2.3.2 A demanda especulativa

A dedução da demanda por moeda para especulação (versão keynesiana) foi 
sujeita a muitas críticas, principalmente por dois pontos importantes. Podemos 
sintetizá-los da seguinte maneira:

1 – A maioria das pessoas pode preferir reter uma dada combinação de moeda 
e títulos, e não somente reter em mãos uma coisa ou outra, como assumia o 
modelo de Keynes. Assim, ninguém possui um portfólio diversificado de títulos 
e moedas como reserva de valor. No entanto, é racional que o agente opte pela 
diversificação do portfólio de ativos monetários.

2 – Se a taxa de juros se estabilizar durante um longo período de tempo, poderá 
desaparecer o componente especulativo da demanda por moeda. Para Keynes, 
a especulação é decorrente da diferença entre as taxas de juros correntes e 
esperadas.

Tobin (1958) trouxe uma importante contribuição para tentar solucionar essa 
dificuldade. Para o autor, ao demandar títulos, os agentes econômicos não 
consideram somente o retorno esperado, mas também o grau de risco dos retornos 
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de cada ativo. Ele considerou que o retorno da moeda é zero. No entanto, podem 
haver flutuações significativas nos preços e os retornos a ele associados podem 
ser muito arriscados e até mesmo negativos.

Aqui temos um ponto importante: mesmo que os retornos esperados sobre os 
títulos excedessem o retorno esperado sobre a moeda, os indivíduos ainda assim 
optariam por reter moeda como reserva de valor, pois o risco associado ao seu 
retorno seria menor do que o dos títulos. 

O modelo teórico de Tobin demonstra que as pessoas podem reduzir a 
quantidade total de risco em um portfólio diversificado, ou seja, possuindo, 
simultaneamente, tanto títulos quanto moeda como reserva de valor.

1. Explique qual é a principal diferença entre as teorias 
da demanda por moeda de Irving Fisher e da escola de 
Cambridge.

2. Os clássicos entendiam que era irracional manter 
ativos monetários além das necessidades transacionais 
e precaucionais, desde que existissem ativos financeiros 
para aplicação dos saldos ociosos. No entanto, Keynes 
contrariou essa ideia argumentando que não seria irracional 
a manutenção de ativos monetários ociosos. Qual foi o 
argumento utilizado pelo autor?
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Seção 3

Determinação da taxa de juros

Introdução à seção

Caro aluno, tendo examinado a oferta e a demanda por moeda, vamos, agora, 
entender como ocorre o equilíbrio no mercado monetário. Para compreender 
esta seção, faremos uma breve simplificação. Assumiremos um modelo em que 
somente o Banco Central possa emitir moeda, denominando-o de moeda manual. 
Assim, poderemos melhor compreender o processo de determinação da taxa de 
juros na economia. 

Como vimos nas contribuições de Tobin (1958) e Baumol (1952), a demanda 
por moeda na economia depende do nível de transações e da taxa de juros. Como 
o nível de transações da economia não é trivial de ser valorado, podemos dizer 
que ele é proporcional à renda nominal (Y), ou seja, à renda medida em termos 
de moeda. Assim, se a renda nominal aumentar, é provável que as transações 
econômicas também aumentem proporcionalmente. 

Desse modo, podemos escrever a demanda por moeda em função da renda 
nominal (Y) e da taxa de juros (i), em que:

MD = Y . L (i)                                                                                                    (1.34)

Temos que a demanda por moeda MD é igual à renda nominal (Y), multiplicada 
por uma função da taxa de juros, representada por L(i). O sinal negativo abaixo de 
L(i) representa o fato de a taxa de juros ter um efeito negativo sobre a demanda por 
moeda, uma vez que o aumento dos juros levam as pessoas a demandarem por  
mais títulos.

Com esses conceitos em mente, estudaremos a determinação da taxa de juros.

3.1 Demanda por moeda, oferta de moeda e taxa de juros de equilíbrio

Nos mercados financeiros, quando a oferta de moeda MO se iguala à demanda 
por moeda Md, temos o chamado equilíbrio monetário, dado por:

MO = Y . L (i)                                                                                                    (1.35)
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Oferta de moeda = demanda por moeda.

Essa relação nos aponta que as pessoas, dada a sua renda e a taxa de juros (i) 
de mercado, estão dispostas a ter um montante de moeda igual à oferta desta na 
economia. Podemos ver essa relação de equilíbrio na Figura 1.4.

Conforme visualizamos na Figura 1.4, a moeda encontra-se no eixo horizontal, 
e os juros, no eixo vertical. A demanda por moeda, Md, é negativamente inclinada 
para um dado nível de renda (Y). Uma taxa de juros maior implica em demanda 
por moeda menor. A oferta de moeda, MO, é independente da taxa de juros. O 
equilíbrio ocorre no ponto A e a taxa de juros de equilíbrio é dado por i.

Agora, podemos verificar o efeito do aumento da renda nominal e da oferta da 
moeda sobre a taxa de juros.

3.1.1 Efeitos do aumento da renda nominal sobre a taxa de juros

Conforme podemos visualizar na Figura 1.5, um aumento da renda de Y para Y´, 
eleva o nível de demanda por bens e serviços na economia, o que leva ao acréscimo 
da demanda por moeda a qualquer taxa de juros. A curva da demanda por moeda 

Figura 1.4 | A determinação da taxa de juros

Fonte: Blanchard (2007).Fonte: Blanchard (2007).
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tende a se deslocar para a direita, de Md para Md' . O equilíbrio no mercado monetário 
vai de A para A´ e a taxa de juros de equilíbrio aumenta de i para i´.

Temos que o aumentos da renda nominal leva a um acréscimo da taxa de 
juros. Isso ocorre pois à taxa de juros (i), a demanda por moeda excede a oferta de 
moeda. O aumento dos juros é necessário para diminuir o montante de moeda 
que as pessoas desejam ter e, assim, restabelecer o equilíbrio (BLANCHARD, 2007). 

3.1.2 Efeitos do aumento da oferta de moeda sobre a taxa de juros

Conforme podemos visualizar na Figura 1.6, um aumento da oferta de moeda, 
de MO para MO', leva ao deslocamento da curva de oferta de moeda para a direita. 
O equilíbrio se move para baixo, de A para A', e a taxa de juros diminui de i para i'. 
(BLANCHARD, 2007).

Portanto, aumento da oferta de moeda pelo Banco Central diminui a  taxa de 
juros, aumentando a demanda por moeda, de modo que ela seja igual à oferta de 
moeda maior.

Como o Banco Central altera a oferta de moeda? Vamos descobrir na próxima 
seção, quando estudarmos os instrumentos de política monetária.

Figura 1.5 | Efeitos do aumento da renda nominal sobre a taxa de juros

Fonte: Blanchard (2007).Fonte: Blanchard (2007).
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 Figura 1.6 | Efeitos do aumento da oferta de moeda sobre a taxa de juros

Fonte: Blanchard (2007).

 Figura 1.6 | Efeitos do aumento da oferta de moeda sobre a taxa de juros

Fonte: Blanchard (2007).

Para compreender o processo explicado anteriormente, sem a 
simplificação assumida de que somente o Banco Central poderia 
ofertar moeda, e assim, assumindo o poder de criação destas pelos 
bancos comerciais, você poderá ler a Seção 4.3, no Capítulo 4 
do livro:  BLANCHARD, Olivier. Mercados Financeiros. In:______. 
Macroeconomia. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  
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1. Explique quais são os efeitos do aumento da renda 
nominal sobre a taxa de juros.

2. Explique quais são os efeitos do aumento da oferta de 
moeda sobre a taxa de juros.
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Seção 4

Política monetária: objetivos, instrumentos e 
transmissão

Introdução à seção

Caro aluno, na atual dinâmica econômica em que vivemos, a utilização da 
moeda é de maneira comum e generalizada, tornando-se quase impossível idealizar 
o funcionamento de uma economia sem instrumentos monetários definidos. 

Esta seção é destinada ao estudo da política monetária. Nesta apresentaremos 
seus objetivos, os instrumentos e os mecanismos de transmissão pelos quais esta 
política é exercida e a sua eficácia.

4.1 Definição e objetivos da política monetária 

Como vimos até agora, a moeda exerce papel essencial na atividade econômica. 
Nesse sentido, o governo desenvolve instrumentos a fim de adaptar o sistema 
monetário às necessidades econômicas do país.

 No Brasil, as autoridades monetárias - Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco 
Central do Brasil (Bacen) e Comitê de Política Monetária (Copom) – atuam no sistema 
monetário por meio das políticas monetárias, nas quais se utilizam de instrumentos de 
efeito direto ou induzido no controle da liquidez global da economia. Em seu sentido 
mais amplo, podemos utilizar a seguinte definição de política monetária:

A política monetária pode ser definida como o controle da 
oferta de moeda e das taxas de juros, no sentido de que sejam 
atingidos os objetivos da política econômica global do governo. 
Alternativamente, pode também ser definida como a atuação 
das autoridades monetárias por meio de instrumentos de efeito 
direto ou induzido, com o propósito de controlar a liquidez do 
sistema econômico. (LOPES; ROSSETI, 2009, p. 253)
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Por essa definição,  admitimos a exegoneidade e operacionalização da moeda, ou 
seja, as autoridades monetárias podem controlar o seu nível por canais monetários 
específicos. 

No campo teórico, existem divergências com relação às correntes de pensamento 
econômico sobre como implementar a política monetária na prática. Por exemplo, 
os economistas monetaristas defendem que o objetivo principal é a estabilidade 
dos preços. Logo, os keynesianos argumentam a favor do nível de emprego pois, 
para eles, em longo prazo, a política monetária não afeta a atividade econômica. No 
entanto, reiteram a importância do Banco Central em políticas anticíclicas de cunho 
expansionistas, a fim de abreviar períodos de recessão. 

Nessa linha de pensamento, podemos compreender os efeitos da política 
monetária, ao longo do tempo, com a seguinte definição:

É importante salientar que, apesar de os economistas monetaristas defenderem 
que a política monetária é quem determina os ciclos e a estabilidade econômica, 
as autoridades monetárias não são as únicas que influenciam a política econômica 
do país. Existem outras de controle de outros organismos governamentais que 
interagem com a política monetária. Podemos destacar:

•	 Política fiscal: tributação e gastos do governo.

•	 Política de renda: controle do governo sobre a remuneração dos fatores 
de produção e redistribuição de renda e justiça social.

•	 Política cambial: administração da taxa de câmbio e operações cambiais.

No que se refere à política monetária, foco desta seção, Lopes e Rosseti (2009) 

No curto prazo, a política monetária afeta tanto o nível de 
produto quanto sua composição: um aumento da oferta de 
moeda leva a uma diminuição das taxas de juros e a uma 
depreciação da moeda. Ambos, por sua vez, levam a um 
aumento da demanda por bens e a um aumento do produto. 
Já no médio e longo prazo, a política monetária é neutra: 
mudanças no nível ou na taxa de crescimento da moeda não 
exercem qualquer efeito sobre o produto ou desemprego. 
Mudanças no nível da moeda levam a aumentos proporcionais 
dos preços. Mudanças no crescimento da moeda nominal 
levam a mudanças correspondentes na taxa de inflação. 
(BLANCHARD, 2007, p. 501)
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argumentam que duas questões devem ser respondidas quanto às ações das 
autoridades monetárias sobre a oferta de moeda. As perguntas são:

1 - Quais são os instrumentos ou meios que as autoridades econômicas podem 
utilizar para controlar a oferta de moeda e a taxa de juros?

2 - Quais são os objetivos da política econômica com relação aos instrumentos 
monetários?

Em relação à primeira questão, são quatro os instrumentos clássicos de política 
monetária, a saber:

•	 Fixação da taxa de reservas (depósito compulsório).

•	 Operações de redesconto.

•	 Operações de mercado aberto (open market).

•	 Controle e seleção de crédito.

De acordo com Abreu e Coelho (2009), quanto mais a nação for desenvolvida e 
sua população mais esclarecida quanto aos seus direitos e deveres, mais eficiente 
será o uso dos instrumentos monetários, permitindo às autoridades monetárias o 
processo contínuo de aperfeiçoamento dos mecanismos de controle da oferta de 
moeda na economia. 

Quanto à segunda questão, Lopes e Rosseti (2009) apontam que os objetivos 
da política econômica são função dos padrões e do estágio do desenvolvimento 
econômico do país, dos objetivos políticos, dos valores da sociedade e da 
conjuntura econômica do período. Assim, considerando o processo histórico da 
formação econômica das nações, podemos considerar os seguintes objetivos da 
política monetária:

•	 Promoção do crescimento e do desenvolvimento econômico.

•	 Promoção da criação e manutenção dos mais altos níveis de emprego.

•	 Equilíbrio nas transações econômicas com o exterior.

•	 Estabilidade de preços.

•	 Equidade na distribuição da riqueza e das rendas.

A política monetária atua diretamente no controle da liquidez do sistema 
econômico. De modo geral, o banco central de cada nação pode determinar 
a oferta de moeda que circula na economia, além das reservas que os bancos 
comerciais mantêm nos bancos centrais.
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A política monetária age diretamente sobre o controle da quantidade 
de dinheiro em circulação, visando a defesa do o poder de compra da 
moeda. Tal prática pode ser expansionista ou restritiva.
Política monetária restritiva: a quantidade de dinheiro em circulação 
é diminuída ou mantida estável, com o objetivo de desaquecer a 
economia e evitar o aumento dos preços. 
Política monetária expansionista: a quantidade de dinheiro em 
circulação é aumentada, com o objetivo de aquecer a demanda 
e incentivar o crescimento econômico. Cabe ressaltar que a 
política monetária expansionista visa a criação de condições para o 
crescimento econômico. Porém, não o determina.
Fonte: <https://economiafenix.wordpress.com/tag/politica-monetaria/>. Acesso em: 4 jul. 2016.

4.2 Os instrumentos da política monetária

Os instrumentos de política monetária podem ser definidos como um conjunto 
de procedimentos que as autoridades monetárias utilizam para o controle da 
moeda e da taxa de juros. São métodos usados na operacionalização da política 
monetária que afetam diretamente as variáveis operacionais, com vistas a 
alcançar as metas desejadas (BACEN, 2005). Cabe ressaltar que pelo manejo dos 
instrumentos clássicos de política monetária, as autoridades podem influenciar as 
variáveis fundamentais do mercado monetário: a oferta de moeda e a taxa de juros.

4.2.1 Fixação da taxa de reservas (depósito compulsório)

A principal função de um banco central consiste em adequar o volume dos 
meios de pagamento à real capacidade da economia e absorver recursos sem 
causar desequilíbrios nos preços (BACEN, 2008).

As taxas de reservas dos bancos comerciais, (r1 + r2), é o fator básico de que 
depende a magnitude do multiplicador dos meios de pagamentos (k). Como vimos 
na seção anterior, as reservas bancárias são constituidas pela soma dos depósitos 
voluntários e compulsórios dos bancos junto às autoridades monetárias (r2) e pelo 
papel-moeda e pelas moedas metálicas mantidos em caixa (r1). 

De acordo com Lopes e Rosseti (2009), o nível de reservas monetárias (fixação 
da taxa de reservas) que os bancos comerciais devem manter junto às autoridades 
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monetárias (Banco Central) é um dos instrumentos mais eficazes no controle do 
multiplicador dos meios de pagamento da economia. 

O Banco Central, por exercer o papel de controlador da oferta de moeda, 
obriga o sistema bancário comercial a reter parte de seus depósitos sob a forma 
de reservas bancárias depositadas por este banco. Tais reservas são compulsórias e 
dependem da alíquota fixada pelo Banco Central. Estas têm por finalidade restringir 
ou alimentar o processo de expansão dos meios de pagamentos (BARBOSA, 1996). 

Portanto, a fixação da taxa de reservas permite ao Banco Central o controle 
da capacidade dos bancos comerciais de criarem a moeda escritural. Quando o 
Banco Central aumenta a taxa de reservas compulsórias que os bancos comerciais 
devem manter à sua ordem, o volume dos depósitos que podem ser convertidos 
em empréstimos pelos bancos reduz, diminuindo a criação de moeda escritural 
e  o volume de meios de pagamentos na economia. Inversamente, reduções da 
taxa de reservas levam ao aumento das disponibilidades de empréstimos bancários 
(Figura 1.7).

Assim, temos que elevações de r levam às reduções de k e conduzem à 
contração de M, a oferta de moeda. Ao contrário, quando r diminui, o multiplicador 
aumenta e os meios de pagamentos se expandem. 

Vale ressaltar que a proporção e a magnitude desse instrumento dependem 
dos objetivos da política monetária. Em períodos em que a estabilidade do valor 
da moeda é o objetivo principal, as taxas de reservas tendem a ser maiores. Em 
período de expansão econômica, estas tendem a ser menores.

Figura 1.7 | Efeito da taxa de reservas sobre os meios de pagamentos

Fonte: adaptado de Lopes e Rosseti (2009). 
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4.2.2 Operações de redesconto

As operações de redesconto consistem em empréstimos ou redesconto de 
títulos que os bancos comerciais adquirem do Banco Central para cobrir problemas 
de liquidez em curto prazo. A taxa de redesconto é a taxa de juros que o Banco 
Central cobra para emprestar recursos aos bancos solicitantes de empréstimo. 
Podemos utilizar a seguinte definição com relação às operações de redesconto: 

É a forma como o Banco Central do Brasil atua junto aos 
bancos comerciais, concedendo-lhes crédito contra garantias 
em títulos, tanto para descasamento de curtíssimo ou curto 
prazo entre suas operações credoras e devedoras, quanto 
atuando como “prestamista de última instância”. O redesconto 
pode ser concedido de maneira quase automática. Pode ser 
também uma concessão limitada de crédito, para apoiar 
os bancos com problemas transitórios de liquidez ou para 
viabilizar ajuste patrimonial de instituição financeira com 
desequilíbrio estrutural e pode ser, ainda, utilizada com fins de 
regulação monetária. (BACEN, 2008, p. 18)

O controle dos meios de pagamentos por intermédio do redesconto resulta da 
alteração das taxas de juros cobradas pelo Banco Central, a redução dos prazos 
de resgate dos títulos redescontados. A redução dos limites operacionais e a 
imposição de maiores restrições quanto aos títulos aceitos para redesconto levam 
à redução dos meios de pagamentos e vice-versa (ABREU; COELHO, 2009). Veja 
a Figura 1.8:

Figura 1.8 | Efeitos das operações de redesconto sobre os meios de pagamentos

(continua)

Aumento da taxa de juros de 
redesconto.

Redução do prazo de resgate.
Redução dos limites operacionais.
Maior restrição quanto ao tipo de 

títulos redescontáveis.

Aumento das reservas bancárias. Redução das reservas bancárias.

Redução da taxa de juros de 
redesconto.

Ampliação do prazo de resgate.
Aumento dos limites operacionais.

Menores restrições quanto ao tipo de 
títulos redescontáveis.



Teoria e política monetária

U1

51

Fonte: Lopes e Rosseti (2009).

Redução do multiplicador monetário. Aumento do multiplicador monetário.

Redução nos meios de pagamentos. Aumento nos meios de pagamentos.

À medida que a taxa de redesconto aumenta ou diminui, as reservas bancárias 
voluntárias diminuem ou aumentam, influindo, assim, no montante dos 
empréstimos concedidos pelos bancos (LOPES; ROSSETI, 2009).

4.2.3 Operações de mercado aberto (open market)

As operações de open market representam a ferramenta mais importante usada 
pelo Banco Central para afetar a base monetária da economia. Em comparação 
com a taxa de reservas e as operações de redesconto, o open market é um 
instrumento de política monetária mais rápido e eficaz. Podemos entender melhor 
a dinâmica na qual o Banco Central pode alterar a oferta de moeda por meio da 
seguinte explicação:

Portanto, o open market é operado por intermédio da compra e da venda de 
títulos da dívida pública de emissão do Banco Central ou do Tesouro Nacional.

Nas economias modernas, o modo como Banco Central altera 
a oferta de moeda consiste na compra ou venda de títulos no 
mercado de títulos. Se um Banco Central deseja aumentar o 
montante de moeda na economia, compra títulos e paga por eles 
por meio da criação de moeda. Se deseja diminuir o montante de 
moeda na economia, vende títulos e retira de circulação a moeda 
que recebia em troca desses títulos. Essas ações são chamadas 
de operações de mercado aberto, porque ocorrem no mercado 
aberto de títulos. (BLANCHARD, 2007, p. 67)
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De maneira sintetizada, as operações de mercado aberto vão possibilitar:

•	 Controle do volume diário da oferta de moeda.

•	 Alterações na taxa de juros em curto prazo.

•	 Realizações de aplicações em curto prazo (compra de títulos) por 
instituições financeiras e do público em geral.

•	 Geração de liquidez para os títulos públicos negociados.

Os dois primeiros objetivos são alcançados no mercado primário, em que o 
Banco Central negocia diretamente com as instituições financeiras, agindo sobre 
as reservas dos bancos comerciais, bem como o volume e o preço do crédito. Os 
dois últimos objetivos são realizados no mercado secundário, em que o governo 
utiliza os dealers, que são instituições financeiras especializadas em negociar 
com títulos públicos e credenciada pelo Banco Central para agir em seu nome 
no mercado aberto, influenciando, também, a liquidez da economia (LOPES; 
ROSSETI, 2009).

Esquematicamente, o funcionamento da operação de open market é mostrado 
na Figura 1.9.

Caro aluno, para conhecer mais sobre o mercado de títulos públicos, 
você pode acessar o site do Tesouro Nacional. Disponível em: 
<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-entenda-cada-
titulono-detalhe>. Acesso em: 5 jul. 2016.

Expansão dos meios de pagamentos.

Redução das taxas de juros.

Figura 1.9 | Operações de open market

Compra de títulos da dívida pública 
pelo Banco Central.

(continua)
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4.2.4 Controle e seleção de crédito

O Banco Central determina um limite máximo na liberação de créditos aos 
setores produtivos da economia, permitindo direcionar recursos financeiros de 
acordo com os empregos produtivos e com as condições da economia do país.

Atualmente, no Brasil, o controle é feito de maneiras diversificadas. A utilização 
desse instrumento pode ter intervenção direta das autoridades monetárias por três vias:

1 – Controle do volume e da destinação do crédito.

2 – Controle das taxas de juros.

3 – Determinação dos prazos, dos limites e das condições dos empréstimos.

 Os empréstimos dos bancos comerciais destinados à agricultura, à indústria, ao 
comércio e a outras finalidades são fixados pelo Banco Central.

De acordo com Lopes e Rosseti (2009), ao ocorrer a reciprocidade de 
interesses entre as autoridades monetárias e do sistema bancário, são repassados 
aos banqueiros os objetivos da política monetária para que eles venham a agir na 
direção desejada pelo Banco Central.

Como o sistema produtivo é interdependente, a mensuração dos resultados 
do uso do crédito disponibilizado torna-se, muitas vezes, difícil para as autoridades 
monetárias. 

4.3 Transmissão da política monetária

A partir de 1999, ocorreu uma importante mudança na condução da política 
monetária brasileira. Até 1999, o controle do comportamento dos preços 
domésticos era realizado por meio de uma âncora nominal de regime de câmbio 
fixo. No entanto, com a desvalorização do real, em janeiro de 1999, e com o retorno 

Redução dos meios de pagamentos.

Expansão das taxas de juros.

Venda de títulos da dívida pública 
pelo Banco Central.

Fonte: Lopes e Rosseti (2009).
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A política monetária é um dos importantes instrumentos de atuação do governo 
no ciclo econômico. A partir de 1999, o principal instrumento à disposição do Banco 
Central na política monetária é a taxa de juros. Por meio dela, é possível afetar o 
nível de preços e a atividade econômica. A taxa de juros de mercado de reservas 
bancárias (taxa Selic) é a utilizada pelas autoridades monetárias na política monetária 
e serve como referência para a determinação, por arbitragem, das demais taxas de 
juros da economia, conforme explicitado na Figura 1.10.

O regime de metas para a inflação é um regime monetário no qual 
o Banco Central se compromete a atuar de forma a garantir que a 
inflação efetiva esteja em linha com uma meta preestabelecida, 
anunciada publicamente.
O regime de metas para a inflação se caracteriza, geralmente, por 
quatro elementos básicos:
I) Conhecimento público de metas numéricas de médio prazo para a 
inflação.
II) Comprometimento institucional com a estabilidade de preços 
como objetivo primordial da política monetária. 
III) Estratégia de atuação pautada pela transparência para comunicar 
claramente o público sobre os planos, os objetivos e as razões que 
justificam as decisões de política monetária.
IV) Mecanismos para tornar as autoridades monetárias responsáveis 
pelo cumprimento das metas para a inflação.

Fonte: ROSEK, R. J. Regime de Metas para a Inflação no Brasil. “Série perguntas mais frequentes”. 
Banco Central do Brasil. Brasília, 2016. Disponível em: < http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/
faq%2010-regime%20de%20metas%20para%20a%20infla%C3%A7%C3%A3o%20no%20brasil.pdf>. 
Acesso em: 4 jul. 2016.

Figura 1.10 | Determinação da taxa de juros na economia

Fonte: Banco Central do Brasil (2015).
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do câmbio flexível, a política monetária deixou de ser determinada pela variação 
cambial, necessitando de uma nova âncora nominal. O Banco Central escolheu o 
regime de metas para a inflação, que entrou em vigor a partir de junho de 1999.



Teoria e política monetária

U1

55

Segundo Barboza (2015), a compreensão do funcionamento da política 
monetária passa pelo entendimento de como as taxas de juros de curto prazo 
fixadas pelo Banco Central, afetam outras varáveis, que também são relevantes para 
as tomadas de decisões econômicas. É disso que se trata o tema dos mecanismos 
de transmissão da política monetária.

Tomando como base o referencial teórico que estudamos até o momento, 
sabemos que o principal objetivo da política monetária é a busca da estabilidade de 
preços. Ela também assume a neutralidade da moeda em longo prazo.

Agora, veremos que o Banco Central dá atenção especial a cinco mecanismos de 
transmissão da política monetária, considerados básicos para as reuniões efetuadas 
pelo Copom. São eles: 

I. Taxa de juros (mercado).

II. Taxa de câmbio.

III. Preço dos ativos.

IV. Crédito.

V. Expectativas.

Ao afetar essas variáveis, as decisões de política monetária influem sobre os níveis 
de poupança, investimento e gasto de pessoas e empresas, que, por sua vez, afetam 
a demanda agregada e, por último, a taxa de inflação (Bacen, 1999).

Podemos visualizar essa situação de maneira esquemática na Figura 1.11:

Figura 1.11 | Mecanismos de transmissão da política monetária

Fonte: Banco Central do Brasil (2015).
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Vamos examinar cada mecanismo individualmente:

Canal da taxa de juros (mercado): 

Supondo que o objetivo do Banco Central seja a contração da demanda 
agregada, o Banco Central realiza uma contração da base monetária (M ↓) por meio 
de uma operação de open market. Com níveis menores de moeda em circulação, 
ocorre um aumento da taxa de juros em curto prazo (i ↑). Como há rigidez nos 
preços em curto prazo, a taxa de juros real também aumenta (r ↑). Por causa da 
tendência do retorno real dos juros superior à eficiência marginal do capital em 
parte, essa manobra leva à contração dos investimentos (I ↓) e, por consequência, 
a redução do produto (Y ↓)  e da inflação (π ↓). O procedimento inverso também é 
verdadeiro. Esquematicamente, temos:

(M ↓) => (i ↑) => (r ↑) => (I ↓) => (Y ↓) => (π ↓)                                              (1.34)

Canal da taxa de câmbio

O canal do câmbio é relevante, principalmente, em economias abertas ao 
comercio internacional, com câmbio flutuante e livre mobilidade de capitais. 
Assumindo a hipótese de contração da base monetária, (M ↑),  tem-se que o aumento 
da taxa de juros (i  ↑) leva ao aumento de entrada de capital externo na economia, 
levando a uma apreciação da taxa de câmbio (E ↓). Em curto prazo, a taxa real de 
câmbio também sofre apreciação (e ↓), implicando em menor competitividade 
dos produtos internos. Isso leva à redução do nível das exportações líquidas (EX ↓) 
e redução do produto (Y ↓), bem como da inflação (π ↓). O procedimento inverso 
também é verdadeiro. Esquematicamente, temos:

(M ↓) => (i ↑) => (E ↓) => (e ↓) => (EX ↓) => (Y ↓)=> (π ↓)                             (1.35)

Canal dos preços dos ativos

Nesse canal, o preço dos ativos influencia o comportamento de consumidores 
via efeito riqueza. O efeito pode ser entendido como o impacto de variações da 
taxa de juros (i) sobre a riqueza financeira dos agentes (W). A ideia é que o preço de 
um ativo financeiro (PA) indique o valor presente líquido esperado do fluxo de caixa 
que o ativo proporciona ao investidor. Ao aumentar as taxas de juros (i ↑), elevam-
se as taxas de desconto que trazem o fluxo ao seu valor presente e deprime-se 
o preço do ativo e da riqueza dos agentes levando, diminuindo a demanda dos 
investidores por bens e serviços. O procedimento inverso também é verdadeiro. 
Esquematicamente, temos:

(M ↓) => (i ↑) => (PA ↓) => (W ↓) => (C ↓) => (Y ↓)=> (π ↓)                          (1.36)
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Canal do crédito

Nesse canal, a política monetária transmite seus efeitos por meio de alterações 
no preço do crédito. O movimento ocorre porque alterações na taxa Selic (i) são 
rapidamente passadas aos juros no mercado de crédito (i'mc). Situações de aumento 
das taxas de juros podem desestimular os novos projetos de investimentos das 
empresas do setor privado e levar ao recuo no consumo das famílias que resistem 
à contração de dívidas. Esses dois fatos levam à contração do consumo agregado 
(C) e do investimento agregado (I). O procedimento inverso também é verdadeiro. 
Esquematicamente, temos:

(M ↓) => (i ↑) => (i'mc ↓) => (I ↓) => (C ↓) => (Y ↓)=> (π ↓)                           (1.37)

Canal das expectativas

As expectativas, principalmente da inflação, refletem papel importante na 
determinação da dinâmica inflacionária e sofrem influência direta da taxa básica 
de juros. De acordo com Barboza (2015), as expectativas inflacionárias atuam das 
seguintes maneiras sobre os preços da economia:

I. Diretamente, por intermédio de sua incorporação aos preços de produtos 
e serviços.

II. Via salários, pela sua incorporação aos salários nominais em negociação 
(w), que constituem importante item de custo das empresas.

III. Indiretamente, porque alteram a taxa real de juros.

1. Mostre como a fixação da taxa de reservas, enquanto 
instrumentos de política monetária, pode reduzir ou 
expandir os meios de pagamentos.

2. Para compreender como funciona a política monetária, 
é preciso, antes de tudo, examinar de que maneira a 
taxa de juros de curtíssimo prazo fixada pela autoridade 
monetária afeta outras variáveis, estas sim, relevantes para 
a tomada privada de decisões. É disso que se trata o tema 
dos mecanismos de transmissão da política monetária.
Quais são os canais de transmissão da política monetária?
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Nesta unidade, você aprendeu:

•	 Os conceitos de moeda.

•	 Definição dos agregados monetários.

•	 Processo de criação da moeda escritural.

•	 Multiplicador da base monetária.

•	 Teorias econômicas sobre a demanda por moeda.

•	 Determinação da taxa de juros.

•	 Objetivos da política monetária.

•	 Instrumentos da política monetária.

•	 Mecanismos de transmissão da política monetária.

•	 Eficácia da política monetária.

Olá, prezado aluno! 

Esta unidade teve como objetivo apresentar os principais 
conceitos da oferta e da demanda de moeda e suas interações 
com a atividade econômica por meio da política monetária.

Você aprendeu que a moeda desempenha papel fundamental 
na atividade econômica por ter liquidez por excelência.
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Você também compreendeu as razões que levam os agentes 
econômicos a demandarem por moeda pela ótica dos 
economistas clássicos e keynesianos. 

Viu também que a moeda é exógena, ou seja, é emitida na 
economia pelo Banco Central, que controla a base monetária da 
economia por meio da política monetária. Além disso, aprendeu 
que os bancos comerciais podem criar a moeda escritural.

Para aprofundar seus estudos, você pode continuar pesquisando 
em materiais, reportagens, livros e artigos da internet.

1. Atualmente, nas sociedades modernas, o uso da 
moeda constitui um mecanismo imprescindível para 
o funcionamento do sistema econômico e financeiro 
mundial, tendo como princípios básicos a divisão do 
trabalho e a troca de mercadorias. A moeda é um artefato 
social desenvolvido para facilitar as trocas no mercado 
entre os agentes econômicos.
Sobre a moeda, considere as afirmativas a seguir:
I. A moeda tem as funções de meio de troca, unidade de 
medida e reserva de valor.
II. Podemos definir os meios de pagamento no conceito M

1
 

como a soma do papel-moeda em poder do público e dos 
depósitos à vista do público na rede bancária.
III. De acordo com a teoria da endogeneidade da moeda, 
considera-se que o controle e a determinação da oferta de 
moeda são atribuições exclusivas das autoridades monetárias.
IV. Os meios de pagamentos ou agregados monetários (M

1
, 

M
2
, M

3
 e M

4
) são ativos em poder dos agentes econômicos, 

que podem utilizá-los para o pagamento de compromissos 
(dívidas) assumidos e/ou para pagamentos à vista. 
Assinale a alternativa correta:
a) As afirmativas I e II estão corretas.
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b) As afirmativas II e III estão corretas.
c) As afirmativas III e IV estão corretas.
d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
e) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

2. Com relação às correntes teóricas sobre a determinação 
da oferta de moeda, considere as afirmativas a seguir:
I. Para os economistas clássicos, a TQM fornecia uma 
explicação para os movimentos no nível de preços: esses 
movimentos resultam apenas das mudanças na quantidade 
da moeda.
II. Na versão keynesiana da demanda por moeda, intitulado 
por ele de teoria da preferência por liquidez, as expectativas 
sobre as flutuações da taxa de juros afetam a demanda por 
moeda.
III. A abordagem de Cambridge para a demanda por moeda 
enfatiza a escolha individual e rejeita os efeitos das taxas de 
juros na retenção de ativos.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I e II estão corretas.
e) As afirmativas II e III estão corretas.

3. Comparativamente com a versão clássica, a versão 
keynesiana da demanda por moeda incorporou um novo 
motivo para explicar a retenção de ativos monetários. O 
motivo que diferencia as duas versões é:
a) Motivo transação.
b) Motivo precaução.
c) Motivo poupança.
d) Motivo especulação. 
e) Motivo riqueza.

4. O controle diário do volume de oferta de moeda, a 
manipulação das taxas de juros em curto prazo e a criação 
de liquidez para os títulos públicos são possibilitadas pelas 
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5. Aumento na taxa de reservas compulsórias, aumento nas 
taxas de redesconto e a venda de títulos da dívida pública 
devem ter como efeito:
a) Expansão dos meios de pagamentos e das taxas de juros.
b) Redução dos meios de pagamentos e expansão das 
taxas de juros.
c) Expansão dos meios de pagamento e redução das taxas 
de juros.
d) Redução dos meios de pagamentos e das taxas de juros.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

operações de:
a) Redesconto de liquidez.
b) Redesconto processual.
c) Open market.
d) Depósitos compulsórios.
e) Seleção de crédito.
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Unidade 2

Sistema financeiro nacional 
(SNF)

Adelano Pasold

Objetivos de aprendizagem: 

•	 Conhecer o sistema financeiro nacional.

•	 Compreender, dentro do mercado financeiro, a importância do 
mercado monetário, de capitais, fiscal, de crédito e cambial.

•	 Trazer a estrutura do mercado financeiro.

•	 Conhecer as instituições monetárias e instituições não monetárias e a 
importância delas no mercado financeiro.

Nesta seção, estudaremos os seguintes assuntos:

•	 Conhecendo a história do sistema financeiro.

•	 As autoridades monetárias.

•	 As instituições financeiras bancárias.

•	 As instituições financeiras não bancárias.

•	 As instituições auxiliares.

Seção 1 | O sistema financeiro —introdução
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Nesta seção, estudaremos:

•	 Subsistema normativo, que regulamenta e fiscaliza o mercado 
financeiro.

•	 Subsistema operativo, que operacionaliza as transferências de 
recursos financeiros.

Nesta seção, faremos um estudo complementar dos seguintes tópicos:

•	 O Sistema Financeiro Nacional.

•	 O mercado de valores mobiliários.

•	 Taxa Selic.

Seção 2 | As autoridades monetárias

Seção 3 | Assuntos complementares do sistema
financeiro
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Introdução à unidade

Nesta unidade de estudo, vamos conhecer o Sistema Financeiro Nacional (SFN) 
e sua estruturação pelas instituições responsáveis pela captação dos recursos 
financeiros, distribuição, circulação de valores e a devida regulação para que esse 
processo funcione e atinja os objetivos esperados. 

A complexidade do Sistema Financeiro Nacional coloca desafios aos estudantes 
e até aos profissionais atuantes dentro desse sistema, que só são superados após 
muitas leituras, acesso a sites mais variados e, principalmente, o entendimento da 
legislação sobre o assunto.

Desde a estrutura funcional mais elevada, como é o caso do Conselho Monetário 
Nacional, até os agentes de apoio, como os bancos, que atuam intermediando 
empréstimos e aplicações, nesta unidade, focaremos em apresentar os mais 
importantes.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) está diretamente ligado ao Ministério 
da Fazenda e ao ministro da Fazenda. Neles são definidas as diretrizes nas quais o 
sistema deve atuar. Os demais componentes do sistema estão diretamente ligados 
ao Conselho Monetário Nacional, como é o caso do Banco Central do Brasil, que 
atua como seu órgão executivo, e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 
responde pela regulamentação e pelo fomento do mercado de valores mobiliários 
nas negociações de bolsa e de balcão.

Segundo Fernandes (2002, p. 2), 

O sistema financeiro baseia-se exatamente no ponto estratégico do investimento 
e da poupança. A população, por meio da renda obtida, destina parte dela ao 

O CMN é o órgão deliberativo governamental, sendo a 
instituição maior do sistema financeiro, responsável por expedir 
normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas 
nas instituições financeiras; coordenar as políticas monetária, 
creditícia, orçamentária, fiscal, a dívida pública interna e externa 
e determinar os recolhimentos compulsórios de depósitos e 
outros títulos contábeis das instituições financeiras.
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consumo ou ainda à acumulação, partindo da premissa de tratar-se de sobra de 
valores que serão investidos em algo que dê a ela certa segurança, ou seja, uma 
poupança. Ao acumularem recursos, ela busca alguma forma de investimento, 
esperando, com isso, receber uma determinada remuneração.

Os bancos atuam como intermediários entre o poupador, que tem dinheiro e 
busca renda, e o tomador, que vai ao mercado suprir sua falta de dinheiro por meio 
de empréstimo.

Como você pode ver, nesta unidade, partiremos para um aprendizado 
interessante, de muita importância para sua vida acadêmica e profissional. Bons 
estudos.

Figura 2.1 | Sistema Financeiro Nacional

Fonte: Cosif (2014).
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Seção 1

O sistema financeiro

Introdução à seção

Prezado aluno, nesta seção, estudaremos a história do Sistema Financeiro 
Nacional, as autoridades monetárias e, principalmente, a divisão existente neste 
sistema. Para isso, precisamos nos dedicar muito por meio de leituras, acesso aos 
sites e tudo o que possa lhe auxiliar a compreender o sistema financeiro. 

Os conhecimentos aqui apresentados e desenvolvidos serão importantes para 
sua vida profissional? Reflita sobre isso e vamos em frente!

1.1 Conhecendo a história do Sistema Financeiro Nacional

No Brasil, o início do Sistema Financeiro Nacional ocorreu pela vinda da família 
real portuguesa. Com a chegada dos reis de Portugal, em 1808, havia a necessidade 
de um banco, e o nosso primeiro banco e instituição financeira no país foi o Banco 
do Brasil. Um segundo marco foi no ano de 1920, quando foi criada a Inspetoria 
Geral dos Bancos. O objetivo era fiscalizar as instituições financeiras que atuavam na 
época, pois havia a necessidade de normatizar as instituições financeiras existentes, 
além do Banco do Brasil, que dominava a maioria das operações financeiras.

Depois veio a Segunda Guerra Mundial, sendo um dos fatos marcantes desse 
período foi a estruturação geral das organizações financeiras, no Brasil e no restante 
do mundo. Nesse período, houve importantes acontecimentos que promoveram 
um avanço na parte financeira dos bancos. Esta evolução chegou a colaborar com 
o que vivenciamos hoje em termos de instituição financeira. Havia a necessidade 
de se criar uma nova ordem mundial financeira para agregar os mercados em 
franca decadência e, com isso, salvar a economia mundial com o pouco que 
restava. Nesse pouco que restou, ou os países se uniam, ou os mercados sofreriam 
uma reestruturação sem precedentes. Importantes organizações surgiram para 
agregar e auxiliar a tão devastada economia mundial. Criou-se o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Mundial. Seguindo essa tendência mundial, no 
Brasil, ocorreu o movimento que criou a Superintendência da Moeda e do Crédito 
(Sumoc), no ano de 1945. A Sumoc supervisionava as atividades das instituições 
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financeiras, além da Inspetoria Geral dos Bancos. Essa superintendência tinha um 
controle financeiro maior. Podemos até dizer que, na hierarquia, a inspetoria era 
subordinada.

Já no ano de 1964, a Sumoc mudaria de nome e viraria o que conhecemos 
hoje como o Banco Central do Brasil. Tudo isso aconteceu por meio da Reforma 
Bancária, que, além dessa mudança, fez que surgisse o Conselho Monetário 
Nacional, em 31 de dezembro de 1964. O Conselho tinha o poder máximo do 
Sistema Financeiro Nacional, ditava as regras e decidia qual era o melhor caminho 
para que o sistema financeiro tivesse um grande desempenho. Ainda durante 
o período da Reforma Bancária, foi decidida a composição original do Sistema 
Financeiro Nacional. 

Essa composição ficou distribuída da seguinte forma (Figura 2.2):

Em 20 de junho de 1952, foi criado o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico (BNDES). Surgiu com propósitos e objetivos bem definidos, para ajudar 
e financiar novos negócios, empreendimentos, e, como o próprio nome já diz, dar 
sua contribuição para o crescimento nacional. Os desafios tinham a proporção 
de um país continental, com a rápida evolução populacional e a má distribuição 
regional. 

Figura 2.2 | Composição original do Sistema Financeiro Nacional

Fonte: elaborada pelo autor.
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Na sequência, criou-se o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), no ano de 
1965, sendo que seu principal provedor seria o Banco Nacional da Habitação 
(BNH), para suprir a falta habitacional e permitir a construção de moradias. No 
entanto, em 1986, o BNH foi extinto e suas atribuições foram passadas para a 
Caixa Econômica Federal, que permanece até hoje como o principal fomentador 
e financiador do Sistema Nacional da Habitação. Há um número cada vez maior de 
habitações para a população, em que entram financiamentos para a mais carente, 
como é o caso do programa Minha Casa, Minha Vida.

A Comissão de Valores Mobiliários, outro integrante do Sistema Financeiro 
Nacional, foi criada em 1976 e, dez anos mais tarde, ocorreu a transferência da 
autoridade de produção de moedas referentes ao Estado, do Banco do Brasil para 
o Banco Central. 

De acordo com a lei, a Comissão de Valores Mobiliários exerce suas funções a 
fim de:

Figura 2.3 | Construção de casas populares — Residencial Cidade Jardim, São Simão — GO

Fonte: Thomaz Vita Neto/Pulsar Imagens (2014).

a) Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados 
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de bolsa e de balcão.

b) Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões 
irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas 
controladores de companhias ou de administradores de 
carteira de valores mobiliários.

c) Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação 
destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou 
preço de valores mobiliários negociados no mercado.

d) Assegurar o acesso do público a informações sobre valores 
mobiliários negociados e as companhias que os tenham 
emitido.

e) Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas 
no mercado de valores mobiliários.

f) Estimular a formação de poupança e sua aplicação em 
valores mobiliários.

g) Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular 
do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes 
em ações do capital social das companhias abertas. (BRASIL, 
1976)

Após longas batalhas em busca da estabilidade econômica, precisávamos 
de uma nova Constituição, o que ocorreu em 1988. Ao entrar em vigor, a nova 
Constituição apresentava inúmeras mudanças, principalmente garantindo o 
equilíbrio econômico. Essa fase foi muito importante para o crescimento do 
Sistema Financeiro Nacional, pois trouxe de volta os investimentos da economia 
privada, gerando novas oportunidades para o capital e postos de trabalho para 
as pessoas de modo geral. No ano de 1988, também foi autorizado o que se 
chamou de Constituição dos Bancos Múltiplos, a qual autorizava que a mesma 
pessoa jurídica pudesse operar de forma múltipla com uma carteira comercial, 
uma de investimento e outra de desenvolvimento ao mesmo tempo. Isso só veio 
a acontecer a partir da nossa Constituição atual.

Em 1994, o Brasil dava início ao Plano Real, com uma série de medidas que visava, 
em especial, a recuperação da economia brasileira, que estava em baixa, com anos 
de instabilidade e inflação alta. Era uma dívida histórica que precisava ser resgatada. A 
moeda estava superdesvalorizada e também havia uma inflação descontrolada que 
batia nos três dígitos. Como o Brasil estava em uma situação financeira complicada, 
alguma coisa urgente precisava ser feita. Para o Plano Real apresentar os resultados 
esperados, foi tomada uma série de medidas. A primeira delas tratava da troca da 



Sistema financeiro nacional (SNF) Sistema financeiro nacional (SNF)

U2

75

moeda em circulação no país, que passou a ser chamada de real. Depois, vieram 
outras medidas emergenciais, tomadas pelo governo, que conseguiram acabar com 
a inflação e trazer um alívio à recuperação da economia brasileira. Essas medidas 
foram implementadas pelo ministro da Fazenda à época do lançamento do Plano 
Real, Fernando Henrique Cardoso, que depois se tornou o presidente do Brasil em 
duas oportunidades, usando como plataforma de campanha justamente o milagre 
da estabilidade de nossa economia.

Para a história do Sistema Financeiro Nacional, outro fato que merece destaque 
aconteceu em 1995, quando foi criado o Programa de Estímulo à Reestruturação 
do Sistema Financeiro Nacional (Proer). Este tinha como objetivo estimular o 
Sistema Financeiro Nacional. 

O Comitê da Política Monetária (Copom), responsável por definir a taxa básica 
dos juros aplicados em território nacional (taxa Selic), referencial muito usado até 
hoje, foi criado em 20 de junho de 1996.

A cédula de crédito bancário nascia em 1999. Criou-se esse título de crédito 
como meio de facilitar e padronizar medidas, como empréstimos, financiamentos 
e até os repasses. O ano de 2002 trouxe várias transformações importantes para 
o Sistema Financeiro Nacional, pois havia a necessidade de deixá-lo mais ágil e 
dinâmico. Com isso, ficou mais moderno, deu uma repaginada para ficar mais 
próximo das operações interbancárias. Agregou-se a ele o novo Sistema de 
Pagamento Brasileiro (SPB), além da criação do Sistema de Transferências de 
Reservas (STR) e também da Transferência Eletrônica Disponível (TED).

1.2 As autoridades monetárias

As autoridades monetárias têm como responsabilidade a normatização e 
execução das operações de emissão de moeda. As principais do Brasil são:

1.2.1 Conselho Monetário Nacional (CMN)

É a entidade máxima do Sistema Financeiro e tem o papel de órgão regulador, 
além de possuir poder deliberativo no Sistema Financeiro Nacional. Esse conselho 
fixa as diretrizes da política monetária, creditícia e cambial do país. É constituído 
pelos seguintes membros:

a) Ministro de Estado da Fazenda.

b) Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

c) Presidente do Banco Central do Brasil.
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1.2.2 Banco Central do Brasil (Bacen)

Órgão executivo do sistema financeiro, tem como responsabilidade cumprir 
os regulamentos do sistema e as normas expedidas pelo CMN. A competência do 
Bacen é atuar como guardião ou como um protetor da moeda nacional e, com isso, 
garantir que o mercado financeiro e a economia do país sejam livres de quaisquer 
desequilíbrio e inflação, mantendo a saúde financeira da nação.

1.3 As instituições financeiras bancárias

São instituições que operam principalmente em seguimentos de crédito de 
curto prazo, empréstimo para empresas e crédito pessoal. O grande diferencial 
é que elas têm autorização para captar seus recursos via depósitos, ou seja, 
financiam-se diretamente com o público em geral. Destacamos duas principais 
formas, denominadas:

1.3.1 Bancos comerciais 

Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que 
apresentam como objetivo comum proporcionar e suprir de recursos necessários, 
por meio de financiamentos de curto e médio prazo, as entidades do comércio, da 
indústria, das empresas prestadoras de serviços, das pessoas físicas e de terceiros 
em geral. Os depósitos à vista ou a prazo que são captados e podem ser livremente 
movimentados, o que é uma atividade típica de um banco comercial. A Resolução 
CMN 2.099, de 1994, dita as normas de como o banco deve ser constituído. Uma 
dessas regras determina que seja sob a forma de sociedade anônima. Também 
é norma que em sua denominação social conste a expressão “banco”. Exemplo: 
Banco Safra S.A.

1.3.2 Bancos múltiplos 

São instituições financeiras com carteira comercial e que podem ser privadas 
ou públicas. Realizam, dentro do mercado financeiro, as mais variadas operações 
ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, operando, 
geralmente, nas carteiras de: 

a) Banco comercial.

b) Banco de investimento.



Sistema financeiro nacional (SNF) Sistema financeiro nacional (SNF)

U2

77

c) Banco de desenvolvimento.

d) Crédito imobiliário.

e) Arrendamento mercantil.

f) Crédito, financiamento e investimento. 

Com a edição da Resolução 1.524, de 21 de setembro de 1988, houve uma 
mudança no cenário financeiro, com o surgimento dos bancos múltiplos. Com 
base nessa resolução, diversos bancos comerciais migraram para se tornar bancos 
múltiplos, aproveitando a brecha da norma, a qual permitiu que isso ocorresse. A 
partir desse momento, passaram a oferecer os mais diversos serviços financeiros. 
Atualmente, predominam as instituições financeiras de banco múltiplo, que atuam 
nos mais diversos setores do mercado financeiro, como captação de depósitos, 
intermediação de crédito e transações nos mercados de títulos. A abertura de 
um banco múltiplo deve seguir normas estabelecidas na Resolução 1.524, entre 
elas a que deve ter no mínimo duas carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente 
comercial ou de desenvolvimento; e de ser organizado sob a forma de sociedade 
por ações. Na sua denominação social deve constar a expressão “banco”. Como 
exemplo de banco múltiplo, podemos citar o Bradesco.

1.4 As instituições financeiras não bancárias

As instituições financeiras não bancárias, ao contrário dos bancos comerciais, 
não vão ao mercado, ou ao público em geral, para obter depósitos para se 
financiar, elas precisam ter recursos próprios para a concessão de empréstimos e 
financiamentos ou usar títulos de dívidas para se financiar com outras empresas no 
mercado e depois conceder o crédito. 

As denominações mais conhecidas são três:

1.4.1 Bancos de investimentos 

São instituições privadas cuja finalidade principal é oferecer investimento de 
médio e longo prazo para as empresas, principalmente em capital de giro ou para 
financiamento dos meios produtivos geradores da riqueza. A grande diferença 
entre o banco comercial e o banco de investimentos é que um capta depósitos 
e faz empréstimos para pessoas físicas, enquanto que o outro é direcionado 
exclusivamente para a pessoa jurídica. Os de clientes geralmente são as grandes 
empresas, que buscam nos bancos de investimentos recursos para a expansão de 
suas atividades. A fiscalização dos bancos de investimento no Brasil ficam a cargo 
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da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Bacen. Em algumas situações, há 
aqueles que estão sob a supervisão da Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Essa adesão, embora seja facultativa, 
melhora a imagem da instituição junto ao mercado. Os membros associados se 
comprometem a seguir padrões legais e éticos que vão além de uma legislação; são 
regras de melhores práticas e transparência. Como exemplo podemos mencionar 
os grandes bancos brasileiros, que na maioria das vezes possuem um banco de 
investimento.

1.4.2 Bancos de desenvolvimento

Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras, e têm como 
objetivo o desenvolvimento social e econômico regional. Por essa razão, estes  
são de responsabilidade e controle dos governos estaduais e concedem créditos 
de médio e longo prazo, que podem financiar as atividades agrícolas, comerciais 
e de serviços, além de fomentar a economia em diferentes regiões. Geralmente, 
são programas e projetos que promovem o desenvolvimento econômico e social 
do respectivo Estado. Os recursos provêm de operações passivas que envolvem 
depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de cédulas 
hipotecárias, emissão de debêntures e de títulos de desenvolvimento econômico. 
Já as operações ativas são empréstimos e financiamentos para o setor privado. 
Sua denominação social deve conter a expressão “banco de desenvolvimento”. 
Ainda devem ser sociedades anônimas, com sede na capital do Estado que tiver o 
controle acionário.

1.4.3 Sociedades de crédito, financiamento e investimento

As sociedades de crédito, financiamento e investimento, conhecidas por 
financeiras, foram instituídas pela Portaria 309 do Ministério da Fazenda, de 30 de 
novembro de 1959. São instituições financeiras privadas que financiam a aquisição 
de bens, serviços e capital de giro. Em sua denominação social devem constar as 
expressões “crédito”, “financiamento” e “investimento”. Além disso, são constituídas 
sob a forma de sociedade anônima. Elas classificam-se em:

a) Independentes, quando atuam sem nenhum vínculo com outras instituições 
financeiras.

b) Ligadas a conglomerados financeiros.

c) Ligadas a grandes estabelecimentos comerciais.

d) Ligadas a grandes grupos industriais.
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Exemplo: montadoras de veículos.

1.5 Instituições auxiliares

Dentro das instituições financeiras, o SFN é constituído por instituições auxiliares, 
em que se destacam:

1.5.1 Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários

Estes têm como função principal a promoção e a aproximação entre 
compradores e vendedores de títulos e valores mobiliários e operações realizadas 
em pregões da Bolsa de Valores. Dependem do Bacen para sua constituição e o 
exercício de suas atividades. Podem efetuar lançamentos de ações, administrar 
carteiras e fundos de investimentos, intermediar operações de câmbio, entre 
outras funções.

1.5.2 Sociedade de arrendamento mercantil

Sociedades de arrendamento mercantil realizam as chamadas operações de 
leasing, que se assemelham a um contrato de locação de bens, de forma que, ao final 
do contrato, o locatário pode adquirir o bem por um valor residual, renovar o contrato 
ou devolver o bem locado à sociedade arrendadora. A captação dos recursos ocorre 
por meio da emissão de debêntures, com características de longo prazo.

1.5.3 Bolsa de Valores

Ela é uma entidade autorreguladora que opera com supervisão da CVM. Atua 
no local com três categorias de agentes:

a) Corretora de valores: é uma pessoa jurídica auxiliar do Sistema Financeiro 
Nacional que intermedeia a compra e venda de títulos financeiros para investidores 
em potencial.

b) Empresas listadas: devem ter registro e atender aos requisitos para poder 
negociar seus títulos ou suas ações.

c) Investidores: são os adquirentes desses títulos ofertados, com o objetivo 
único de obter retorno nos investimentos realizados.

As principais características de uma bolsa de valores são as movimentações 
de preços no mercado ou em uma seção dele que são capturados por meio de 
índices de bolsa de valores. Também podem indicar o preço das ações, que servem 



Sistema financeiro nacional (SNF)

U2

80

para diversos parâmetros, inclusive, para indicar o valor de mercado das empresas 
cotadas em Bolsa. Diversos negócios podem ser realizados entre elas e com os 
investidores, sempre respeitando sua principal função, que é a transparência dos 
negócios realizados. A Bolsa é o local mais adequado para as negociações de 
compra e venda de ações. Como exemplo, podemos citar a Bovespa, a maior Bolsa 
de Valores do país.

1.5.4 Bolsa de Mercadorias e Futuros — BM&F

Na Bolsa de Mercadorias e Futuros — BM&F — (derivativos) são negociados 
contratos de mercadorias, principalmente commodities e derivativos. Essas 
negociações podem ser à vista ou para pagamento futuro, operando, principalmente, 
com taxa de câmbio, taxa de juros, café, açúcar, soja, gado, milho, ouro, entre 
outros. É uma sociedade mercantil criada por diversas empresas, corretoras de 
valores e bancos em geral. Nesse tipo de bolsa não se negocia ativos mercantis 
societários, como é o caso das ações.

1.5.5  Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários têm como sua principal 
atividade a execução de ordens de compra e venda de ativos para seus clientes. 
Eles auxiliam o investidor a obter informações de seus departamentos técnicos ou 
de análises de terceiros para tornar mais fácil a decisão de investir em determinada 
empresa, além de administrar fundos de investimentos. O Bacen e a CVM são 
responsáveis pela autorização de funcionamento e podem atuar na intermediação 
de títulos e valores mobiliários. As sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, até o início de março de 2009, não estavam autorizadas a operar em 
bolsas de valores. As operações eram realizadas por meio de uma corretora de 
valores, sendo a atuação das distribuidoras é mais restrita do que a das corretoras.

1.5.6 Administradoras de consórcios

Administradoras de consórcios são autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, tendo como finalidade para os seus participantes a participação em 
grupo de consórcio por adesão. Poderá ter como referência bem móvel, imóvel 
ou serviço de qualquer natureza. São grupos independentes da administradora. 
Recursos de um grupo não podem ser transferidos para outro nem se confundem 
com o patrimônio das administradoras. Portanto, cada um tem seu caixa 
administrado individualmente. Outro fator muito importante é a melhor segurança 
para comprador e vendedor, ou seja, entre o consórcio e o consorciado. A 
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arrecadação de um grupo de consórcio é exclusivo desse grupo. 

Diante do aprendizado até aqui, como você, caro acadêmico, 
vê o nosso sistema financeiro? E o sistema financeiro de países 
mais desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Alemanha, 
Inglaterra, entre outros, possui a mesma estrutura?

Sistema Financeiro Nacional
Tem como função é a de ser um conjunto de órgãos que regulamenta, 
fiscaliza e executa as operações necessárias à circulação da moeda e 
do crédito na economia.
Fonte: <http://www.febraban.org.br/febraban.asp?id_pagina=31>. Acesso em: 31 jul. 2016.

1. Na prática, podemos dizer que o Sistema Financeiro 
Nacional é um conjunto de mercados, instituições e 
instrumentos financeiros em constante movimento. Leia 
as afirmações a seguir e assinale-as enquanto verdadeiras 
(V) ou falsas (F):
( ) A estrutura do SFN corresponde ao Conselho Monetário 
Nacional, ao Banco Central do Brasil e à Comissão de 
Valores Mobiliários.
( ) É uma das funções da CVM assegurar o funcionamento 
eficiente e regular os mercados de Bolsa e de balcão.
( ) Os bancos comerciais são instituições financeiras 
exclusivamente públicas.
( ) Os bancos de desenvolvimento pertencem ao Estado e 
sua sede pode ser em qualquer município.
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2. Existem diversas diferenças entre o CMN e o Bacen 
quando vistos pela estrutura e hierarquia. Relacione as 
afirmativas a esses dois órgãos componentes do Sistema 
Financeiro Nacional:
I. CMN.
II. Bacen.
( ) É o órgão executivo do sistema financeiro.
( ) É o órgão normativo do sistema financeiro.
( ) O ministro de Estado da Fazenda é um dos membros 
desse órgão.
( ) Atua como guardião ou como um protetor da moeda 
nacional.
( ) Tem o papel de órgão regulador e poder deliberativo.
( ) Fixa as diretrizes da política monetária, creditícia e 
cambial do país.
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Seção 2

As autoridades monetárias

Caro aluno, nesta seção, você, acadêmico, terá um estudo direto das autoridades 
monetárias do nosso Sistema Financeiro Nacional por meio dos subsistemas 
normativo e operativo. 

2.1 Autoriedades monetárias — subsistema normativo

O subsistema normativo regulamenta e fiscaliza o mercado financeiro. Fazem 
parte desse sistema os órgãos que controlam e regulam o subsistema operativo. 
Esse controle e regulação são exercidos por meio de normas legais, expedidas 
pelas autoridades monetárias. As instituições que compõem o subsistema 
normativo são: o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a Comissão de 
Valores Mobiliários.

2.1.1 Conselho Monetário Nacional 

Faz parte do Sistema Financeiro Nacional, é um órgão exclusivamente normativo 
e o órgão máximo dentro do Sistema Financeiro Nacional. Sua finalidade é fixar as 
diretrizes para as políticas monetária, creditícia e cambial do país, atendendo seus 
interesses econômicos e sociais. Tem como atribuições:

a) Controlar o volume dos meios de pagamento da economia.

b) Regular o valor interno da moeda.

c) Regular o valor externo da moeda.

d) Garantir condições favoráveis ao desenvolvimento econômico do país.

e) Buscar o aprimoramento das instituições financeiras e seus instrumentos.

f) Regular as operações de redesconto e mercado aberto.

g) Definir metas para a inflação.
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2.1.1.1 Composição

a) Ministro da Fazenda (Presidente do Conselho).

b) Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão.

c) Presidente do Banco Central.

2.1.2 Banco Central

O Banco Central do Brasil é um alto órgão do Sistema Financeiro Nacional, 
que trabalha juntamente com o Conselho Monetário Nacional e tem funções que 
operam em conjunto com esses órgãos. A partir da Lei nº 4.595/64, do art. 8º, este 
banco foi fundado, fazendo que a Superintendência da Moeda e do Crédito virasse 
uma autarquia federal, com sede na capital do país, sendo definido como Banco 
Central do Brasil. É ligado ao Ministério da Fazenda e funciona num nível acima de 
todos os outros bancos que atuam em território nacional. Estão subordinados ao 
Banco Central todos os demais bancos e as instituições financeiras.

Por ter patrimônio próprio, apesar de ser um órgão vinculado ao Ministério da 
Fazenda, os resultados do trabalho do Banco Central são incluídos no seu patrimônio. 
Sua central é na capital do país (Brasília), mas tem filiais em Belém, Belo Horizonte, 
Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O 
Banco Central não está em todas as capitais brasileiras, mas é acessível a todos por 
meio de seu site, disponível em: <www.bcb.gov.br>. Acesso em: 18 set. 2016.

São várias as funções do Banco Central (Bacen), algumas conhecidas, como a 
responsabilidade de emitir e produzir papel-moeda e moeda metálica dentro dos 
limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, e a realizar operações 
bancárias, no caso de empréstimos, redescontos às instituições financeiras bancárias. 
Além disso, o Bacen apresenta outras funções, como a de ser depositário das reservas 
oficiais de ouro e capital estrangeiro, receber os recolhimentos compulsórios e 
depósitos voluntários das instituições financeiras. Ele também faz compras e venda 
de títulos públicos e federais de forma a facilitar a política monetária adotada pelo 
governo, fiscalizando as outras instituições financeiras.

Outra ligação entre as instituições financeiras com o Banco Central é que este 
tem de conceder autorização para que essas instituições façam o país funcionar, 
instalar ou transferir suas sedes ou dependências, e também em casos de fusão 
ou incorporação.

O Banco Central é uma instituição extremamente importante para o bom 
andamento da saúde econômica do país. Por ser uma instituição intimamente 
ligada ao governo, ele reflete as estratégias do governo com relação à economia 
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do país, sendo muito ligado às crises e à prosperidade econômica.               

2.1.3 Comissão de Valores Mobiliários

A CVM foi criada em 7 de dezembro de 1976 pela Lei nº 6.385 para fiscalizar 
e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. A Comissão de Valores 
Mobiliários é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, porém, sem 
subordinação hierárquica. Ela tem personalidade jurídica e patrimônio próprios, 
além de ser dotada de autoridade administrativa independente, ter ausência  
de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e 
autonomia financeira e orçamentária previstos em seu Artigo 5º.

Sua administração é constituída por um presidente e quatro diretores nomeados 
pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Seus integrantes 
têm mandato de 5 anos e só perdem em virtude de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. É por 
meio desse colegiado que são definidas as políticas e estabelecidas as práticas a 
serem implantadas e desenvolvidas. Sua sede é na cidade do Rio de Janeiro, com 
superintendências regionais nas cidades de São Paulo e Brasília.

Inicialmente, com o que determina a legislação vigente, a empresa é obrigada 
a se registrar na Bolsa de sua região. Qualquer empresa S.A. de capital aberto está 
apta a negociar suas ações em Bolsa. No Brasil, exige-se cada vez mais clareza 
e informações seguras para, com isso, melhorar as práticas de governança 
corporativa e transparência na divulgação de informações relativas a essa entidade, 
com o objetivo único de atender esses usuários: os investidores.

Principais atribuições da CVM:

•	 Estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários.

•	 Assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, do 
mercado de balcão e das Bolsas de Mercadorias e Futuros.

•	 Proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado 
contra emissões irregulares de valores mobiliários e atos ilegais de 
administradores de companhias abertas ou de carteira de valores mobiliários.

•	 Evitar ou coibir modalidades de fraude ou de manipulação que criem 
condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários 
negociados no mercado.

•	 Assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários 
negociados e sobre as companhias que os tenham emitido.
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•	 Assegurar o cumprimento de práticas comerciais equitativas no mercado 
de valores mobiliários.

•	 Assegurar o cumprimento, no mercado, das condições de utilização de 
crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

•	 Realizar atividades de credenciamento e fiscalização de auditores 
independentes, administradores de carteiras de valores mobiliários, agentes 
autônomos, entre outros.

•	 Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas e os fundos de investimento.

•	 Apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e práticas não 
equitativas de administradores de companhias abertas e de quaisquer 
participantes do mercado de valores mobiliários, aplicando as penalidades 
previstas em lei.

•	 Fiscalizar e disciplinar as atividades dos auditores independentes, consultores 
e analistas de valores mobiliários.

2.2 Autoridades monetárias — subsistema operativo

O subsistema operativo tem como função operacionalizar a transferência de 
recursos do poupador para o tomador, de acordo com as regras estabelecidas. 
Essa supervisão é responsabilidade do Bacen, órgão executivo central de todo 
o processo do sistema financeiro. Funciona como uma secretaria executiva do 
Conselho Monetário Nacional, e tem a responsabilidade de cumprir as disposições 
que regulam o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e as normas 
fixadas pelo Conselho. É considerado o banco dos bancos dentro do subsistema 
operativo, os demais apenas seguem as regras. O Banco Central tem como missão 
institucional assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e solidez do 
Sistema Financeiro Nacional. Os objetivos desse banco subdividem-se em três 
macroprocessos:

•	 Formular e gerir as políticas monetária e cambial, compatíveis com as 
diretrizes do Governo Federal.

•	 Regular e supervisionar o Sistema Financeiro Nacional.

•	 Administrar o SPB e o meio circulante.

As principais atribuições são:

•	 Emitir papel-moeda e moedas metálicas nas condições limites autorizadas 
pelo CMN.
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•	 Exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando 
necessário.

•	 Autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras.

•	 Controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto 
funcionamento do mercado cambial, operando, inclusive, via ouro, moeda 
ou operações de crédito no exterior.

•	 Executar os serviços do meio circulante.

•	 Receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais e os 
depósitos voluntários das instituições financeiras e bancárias que operam 
no país.

•	 Realizar operações de redesconto e empréstimos às instituições financeiras 
dentro de enfoque de política do Governo ou como socorro a problemas 
de liquidez.

•	 Efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e 
venda de títulos públicos federais.

•	 Estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção 
nas instituições financeiras privadas.

•	 Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros de 
capitais.

•	 Exercer o controle do crédito.

Veja, a seguir, a composição do subsistema operativo.

2.2.1 Instituições financeiras bancárias ou monetárias

São instituições que têm depósitos à vista e, portanto, multiplicam a moeda. De 
acordo com Mellagi Filho e Ishikawa (2010, p. 109):

O conceito de multiplicador bancário ilustra uma dinâmica do 
mercado que “cria moeda”. Na verdade, também se entendem 
por moeda os diversos meios de pagamento e de crédito 
utilizados pelos agentes econômicos, o que torna o controle 
monetário por parte do governo uma operação complexa. 
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Efetivamente, deve ser salientado que o governo não é 
onipotente no que diz respeito à quantidade e circulação das 
diversas formas de moeda. Além do mais, há um dilema básico 
para a questão do controle da moeda: se este cerceia por demais 
a atividade financeira dos agentes econômicos privados, o 
crescimento econômico do país pode ser comprometido; 
mas se o governo deixa o mercado financeiro por demais 
livre, podem ocorrer problemas de distribuição de recursos 
e aumenta o risco de instabilidade macroeconômica, o que, 
afinal, também pode comprometer o crescimento econômico. 
A prática diz que as autoridades monetárias devem atuar não 
só sobre o mercado financeiro, mas também junto ao mercado 
financeiro. 

2.2.1.1 Cooperativas de crédito

Equiparam-se às instituições financeiras e são formadas por empresas. Dentro 
das empresas, as cooperativas oferecem possibilidades de crédito aos funcionários 
e todas as operações facultadas por elas são exclusivas aos cooperados, geralmente 
funcionários dessa empresa.

2.2.1.2 Bancos cooperativos

São autorizados pelo Banco Central e são consequência das cooperativas de 
crédito que podiam abrir seus próprios bancos comerciais, atingindo não somente 
funcionários de uma empresa, mas também uma comunidade. Oferecem todos os 
produtos que qualquer outro banco comercial apresenta, como talão de cheques, 
cartão de crédito, empréstimos e aplicações, entre outros.

2.2.1.3 Bancos múltiplos

São instituições financeiras que surgiram com o objetivo de racionalizar a 
administração, consolidando em uma única instituição várias atividades e carteiras. 
Para atingir o status de banco múltiplo, eles precisam obrigatoriamente ser um 
banco comercial e estar operando em uma das carteiras de atuação.

Um banco múltiplo tem diversas carteiras de atuação:

•	 Carteira comercial.
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•	 Carteira de investimento.

•	 Carteira de crédito imobiliário.

•	 Carteira de desenvolvimento.

•	 Carteira de leasing.

2.2.1.4 Bancos comerciais 

Pela sua própria atividade, eles conseguem administrar as incertezas econômicas 
de maneira mais eficiente, o que faz que os agentes econômicos confiem suas 
carteiras de investimentos a esses bancos. 

Os bancos comercias colocam à disposição do cliente os seguintes serviços:

•	 Débitos automáticos em contas: energia elétrica, gás, telefone etc.

•	 Fianças.

•	 SPB.

•	 Talão de cheques.

•	 Remote banking.

•	 Cobranças.

•	 Dinheiro de plástico (cartão de crédito).

•	 Operações de câmbio.

•	 Avais.

•	 Operações de depósitos.

•	 DOC, TED.

•	 Transferências de dinheiro.

•	 Manter contas correntes.

•	 Arrecadamento de impostos, taxas.

•	 Cartão de crédito.

•	 Transferência eletrônica de dinheiro.

•	 Descontos de títulos de crédito.
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•	 Pagamento de benefícios.

•	 Empréstimos em curto prazo.

•	 Home banking.

•	 Office banking.

•	 Saques.

São exemplos de banco comercial e banco múltiplo:

2.2.1.5 Banco do Brasil

O Banco do Brasil é uma sociedade econômica de economia mista cujo 
controle acionário é exercido pela União. 

Suas funções básicas são: 

•	 Atuar como agente financeiro do Governo Federal.

•	 Atuar como banco comercial.

•	 Atuar como banco de investimento e desenvolvimento.

Como agente financeiro do Governo Federal, o banco recebe os títulos e as 
rendas federais, depósitos compulsórios e voluntários das instituições financeiras; 
realiza os pagamentos necessários e constantes do orçamento da União; efetua 
redesconto bancário; executa a política de preços mínimos agropecuários e 
a política do comércio exterior do Governo, adquirindo ou financiando os de 
exportação; constitui agente pagador e recebedor no exterior, entre outras 
operações.

Como banco comercial, mantém contas-correntes de pessoas físicas e jurídicas; 
opera com caderneta de poupança; executa operações de descontos; concede 
créditos de curto prazo, além de outras funções típicas de bancos comerciais.

Como banco de investimento e desenvolvimento, opera em algumas 
modalidades com créditos em médio e longo prazos, podendo financiar as 
atividades rurais, comerciais, industriais e de serviços. Também fomenta a economia 
de diferentes regiões.

2.2.1.6 Caixa Econômica Federal (CEF)

A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública de propriedade da União 
e responsável pela operacionalização das políticas do Governo Federal para 
habitação popular e saneamento básico, atuando, também, como banco comercial 
e sociedade de crédito imobiliário. 
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Suas principais atribuições são:

•	 Captar recursos em caderneta de poupança, em depósitos judiciais e em 
prazo e aplicá-los em empréstimos vinculados, preferencialmente à habitação.

•	 Aplicar os recursos obtidos junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) preferencialmente nas áreas de saneamento e infraestrutura urbana.

•	 Administrar as loterias, os fundos e os programas, entre os quais se destacam 
o FGTS, o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), o Programa 
de Integração Social (PIS), o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS) e o Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

2.2.2 Instituições financeiras não bancárias ou não monetárias

As instituições financeiras não bancárias, ao contrário dos bancos comerciais, 
não vão ao mercado, ou ao público em geral,  para obter depósitos para se financiar. 
Precisam ter recursos próprios para a concessão de empréstimos, financiamentos 
ou usam títulos de dívidas para se financiar com outras empresas no mercado para, 
então, conceder.

Abordamos os bancos de investimentos, os bancos de desenvolvimento e as 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, e que, na verdade, são os 
mais conhecidos. Como exemplo, vamos conhecer um pouco mais sobre os 
bancos de desenvolvimento.

2.2.2.1 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

É uma instituição financeira de fomento do país, responsável pela política 
de investimento de médio e longo prazo do Governo Federal. O BNDES atua, 
geralmente, por meio de agentes financeiros, como bancos comerciais, bancos 
de investimentos e sociedades financeiras. Os recursos utilizados para o alcance 
das políticas operacionais provêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do 
PIS-PASEP, do BNDES, de recursos próprios, de recursos captados no exterior e de 
dotações orçamentárias da União.

Os recursos dessas operações envolvem financiamento de longo prazo, crédito 
produtivo popular, operações com valores mobiliários, prestações de garantias 
financeiras, leasing de equipamentos e financiamento à exportação de bens e 
serviços. 

Objetivos básicos do BNDES::
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a) Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país.

b) Fortalecer o setor empresarial nacional.

c) Atenuar os desequilíbrios regionais, criando novos polos de produção.

d) Promover o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais 
e de serviços.

e) Promover o crescimento e a diversificação das exportações. 

2.2.3 Instituições do sistema brasileiro de poupança e empréstimo

As instituições que captam essa modalidade de aplicação financeira se sujeitam 
às diretrizes de direcionamento dos recursos, conforme estabelece o CMN, e 
são acompanhadas pelo Bacen. Completam a estrutura de crédito, a poupança 
compulsória e os recursos do FGTS, regidos segundo normas e diretrizes 
estabelecidas por um conselho curador, com gestão da aplicação efetuada pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Cabe à CEF o papel de 
agente operador. As normas do CMN disciplinam as regras para o direcionamento 
dos recursos, estabelecendo que 65% do valor, no mínimo, deve ser aplicados 
em operações de financiamentos imobiliários. Os recursos necessários para 
uma aplicação vêm da parcela não consumida da renda, a qual recebe o nome 
de poupança. Qualquer pessoa pode ter uma poupança, uma disponibilidade 
financeira e, com um investimento, espera-se obter:

•	 Reserva para qualquer despesa imprevista e uma garantia para o futuro, 
uma segurança.

•	 Boa remuneração, rentabilidade.

•	 Crescimento do capital empregado valorização.

•	 Defesa contra eventual desvalorização do dinheiro, proteção.

•	 Oportunidade de associação com empresas dinâmicas, desenvolvimento 
econômico.

•	 Rápida disponibilidade do dinheiro aplicado, liquidez.

2.2.4 Instituições do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários

Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários têm como sua principal 
atividade a execução de ordens de compra e de venda de ativos para seus clientes. 
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Auxiliam o investidor a obter informações de seus departamentos técnicos ou de 
análises de terceiros para tornar mais fácil a decisão de investir em determinada 
empresa. Podem também administrar fundos de investimentos do Bacen e da 
CVM, que são responsáveis pela autorização de funcionamento e podem atuar na 
intermediação de títulos e valores mobiliários. 

2.2.5 Instituições do Sistema de Liquidação e Custódia de Títulos e Valores 
Mobiliários

Antes de sabermos quais são as instituições participantes, precisamos entender 
o sistema Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), depositário central 
dos títulos que compõem a dívida pública federal interna (DPMFi) de emissão do 
Tesouro Nacional. O sistema processa a emissão, o resgate, o pagamento dos juros 
e a custódia desses títulos. Podemos dizer ainda que o Selic é um sistema eletrônico 
que processa o registro e a liquidação financeira das operações realizadas com 
esses títulos pelo seu valor bruto e em tempo real, garantindo segurança, agilidade 
e transparência aos negócios.

Por meio desse sistema, é efetuada a liquidação das operações de mercado 
aberto e de redesconto com títulos públicos, decorrentes da condução da política 
monetária. Todos os títulos são escriturais, isto é, emitidos exclusivamente na 
forma eletrônica. 

A gestão do sistema Selic está a cargo do Bacen, e é e por ele operado, em 
parceria com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima). Os demais participantes utilizam outras redes, conforme 
procedimentos previstos no regulamento do Selic.

Além do Banco Central do Brasil e do Tesouro Nacional, podem ser participantes 
do Selic bancos, caixas econômicas, distribuidoras e corretoras de títulos e valores 
mobiliários e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. As 
câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação têm a sua 
participação no Selic definida também no regulamento dele.

São considerados participantes liquidantes, respondendo diretamente pela 
liquidação financeira de operações, além do Banco Central do Brasil, os participantes 
das contas, reservas bancárias ou contas de liquidação no STR, desde que, no caso 
de conta de liquidação, tenham optado pela condição de liquidante no Selic.

Tratando-se de um sistema de liquidação bruta em tempo real (LBTR), a 
liquidação de operações é sempre condicionada à disponibilidade do título 
negociado na conta de custódia do vendedor e à disponibilidade de recursos por 
parte do comprador. 
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Na forma do regulamento do Selic, são admitidas algumas associações de 
operações. Nesses casos, embora ao final a liquidação seja feita operação por 
operação, são considerados, na verificação da disponibilidade de títulos e de 
recursos financeiros, os resultados líquidos relacionados com o conjunto de 
operações associadas.

2.2.6 Instituições administradoras de recursos de terceiros

São de instituições que administram valores de terceiros. Como exemplo, 
temos os clubes de investimento, os quais são uma modalidade de investimento 
que tem como objetivos ser um instrumento de aprendizado para o pequeno 
investidor e um canal de acesso ao mercado de capitais. Trata-se de um grupo 
de pessoas físicas que formam uma espécie de associação para aplicarem seus 
recursos em títulos e valores mobiliários. A diferença está no volume maior de 
recursos, originado pela soma da parcela de cada integrante do clube. Esses grupos 
podem até diversificar a aplicação ou investir em ações de diferentes empresas e 
setores da economia, de modo a obter rendimentos melhores e, principalmente, 
redução de custos. Para criar o clube de investimento, o primeiro ponto é ter um  
administrador, que deve ser uma instituição como as corretoras ou distribuidoras 
de títulos, ou ainda um banco com carteira de investimento. Após a escolha, essa 
instituição cuidará de todos os documentos e dos registros legais, zelando pelo 
bom funcionamento do clube.

Outro exemplo clássico é o fundo de investimento, isto é, uma formação 
de recursos captados de pessoas físicas ou jurídicas que objetivam ter ganhos 
financeiros a partir da aplicação em títulos e valores mobiliários. Um fundo é 
planejado sob a forma de condomínio, e seu patrimônio é dividido em cotas, 
cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido 
pelo número de cotas. Esse fundo, num primeiro momento, define os ativos que 
irão compor a carteira de investimento. Para isso, é preciso analisar em vários 
momentos os riscos, o nível de endividamento e conhecer, ainda, a projeção de 
resultados de cada empresa da qual se tem ações ou de cada instituição bancária 
da qual se adquiriu um CDB.

2.2.7 Entidades prestadoras de serviços financeiros regulamentados

Não pertencem à categoria de instituições financeiras, mas prestam serviços 
financeiros regulamentados (agência de fomento ou desenvolvimento).
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2.2.8 Instituições do Sistema Nacional de Seguros Privados 

Instituições mantenedoras de seguros (sociedades seguradoras).

2.2.9 Instituições prestadoras de serviços financeiros não regulamentados

Não são instituições financeiras, apesar de desenvolverem atividade tipicamente 
financeira. Como exemplo, podemos mencionar as sociedades administradoras 
de cartões de crédito. Estas são tidas como emissoras de cartão de crédito, ou 
seja, como entidades que emitem e gerenciam os cartões de crédito. Atualmente, 
estes são a grande febre em função da praticidade, pois isso evita que se ande com 
papel-moeda nos bolsos. Os cartões são conhecidos como dinheiro de plástico.

As administradoras realizam: 

•	 Habilitação.

•	 Identificação.

•	 Autorização.

•	 Liberação de limite de crédito ou saldo em conta-corrente.

•	 Fixação de encargos financeiros.

•	 Cobrança de fatura.

•	 Definição de programas de benefícios.

No Brasil, há dois tipos de instituições que podem emitir cartões de crédito. A 
primeira delas são as instituições financeiras, que emitem e administram cartões 
próprios ou de terceiros e concedem financiamento direto aos portadores. Já 
a segunda são empresas não financeiras, que emitem e administram cartões 
próprios ou de terceiros, mas não financiam os seus clientes. O grande cuidado 
que temos que ter é planejar bem as nossas compras, não extrapolando os limites 
ou comprando além da capacidade de pagamento. O pagamento da fatura mensal 
tem de ser paga integralmente. Em caso de pagamento inferior ao valor total da 
fatura mensal, o saldo restante passa, automaticamente, ao crédito rotativo, o que 
faz que sofra correção e despesas financeiras, até que ocorra o pagamento integral.

Segundo Mellagi Filho e Ishikawa (2010, p. 125),
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[...] outra operação que poderia ser vista como financeira é 
a operação de factoring (também denominada de fomento 
comercial). Embora passível de debate, essa operação 
não é regulada pelas autoridades monetárias, uma vez que 
é considerada, juridicamente, uma atividade comercial.
Basicamente, a operação dá-se entre uma pessoa (“sacador”) 
que vende um ativo normalmente, uma duplicata-sacador e 
uma “casa compradora” (factor), que fornecerá o dinheiro ao 
sacador, mediante um deságio sobre o valor de face desse 
ativo. A operação de factoring não se caracteriza como 
atividade financeira, entre outros motivos, porque o factor 
não pode devolver o contrato para o vendedor original da 
mercadoria, já que não tem o direito de regresso e não pode 
parcelar os pagamentos relacionados à sua remuneração. O 
factor pode começar a operar a partir de seu registro na junta 
comercial, tendo como órgão de classe a Associação Nacional 
de Factoring (Anfac).

Quadro 2.1 | Divisão operativa

1 — Crédito a curto prazo

1.1 Bancos comerciais.
1.2 Caixas econômicas.
1.3 Bancos cooperativos/cooperativas de crédito.
1.4 Bancos múltiplos c/ carteira comercial.

2 — Crédito de médio e longo 
prazo

2.1 Bancos de desenvolvimento.
2.2 Bancos de investimento.
2.3 Caixas econômicas.
2.4 Bancos múltiplos c/ carteira comercial de investimento e 
desenvolvimento.

3 — Crédito p/ financiamento de 
bens de consumo duráveis 

3.1 Sociedades de crédito, financ. e invest. (SCFI) — financeiras.
3.2 Caixas econômicas.
3.3 Bancos múltiplos com carteira de aceite.

4 — Sistema financeiro de 
habitação

4.1 Caixas econômicas.
4.2 Associações de poupança e empréstimo.
4.3 Sociedades de crédito imobiliário.
4.4 Companhias hipotecárias.
4.5 Bancos múltiplos c/ carteira imobiliária.

5 — Intermediação no Mercado 
de Capitais

5.1 Sociedades corretoras.
5.2 Sociedades distribuidoras .
5.3 Bancos de investimento.
5.4 Bancos múltiplos c/ carteira de investimento.
5.5 Agentes autônomos de investimento.

6 — Seguros e capitalização

6.1 Seguradoras.
6.2 Corretoras de seguro.
6.3 Entidades abertas de previdência privada.
6.4 Entidades fechadas de previdência privada.
6.5 Sociedades de capitalização.

(continua)
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Fonte: Mellagi Filho e Ishikawa (2010).

7 — Arrendamento mercantil 
(leasing)

7.1 Sociedades de arrendamento mercantil.
7.2 Bancos múltiplos c/ carteira de arrendamento mercantil.

Aprofundar os conhecimentos, quando o assunto é sistema financeiro, 
é interessante e nos dá uma dimensão da complexidade e do desafio 
que isso representa. Por essa razão, para saber a exata definição de 
termos usados o mercado financeiro, consulte o glossário financeiro, 
uma espécie de dicionário. Então, vamos tirar as dúvidas, digitando 
um termo ou procurando por sua letra inicial? 
Acesse o link disponível em: <http://www.infomoney.com.br/
educacao/glossario>. Acesso em: 31 jul. 2016.

Caro acadêmico, que tal verificar pela internet as carteiras 
com as quais seu banco opera? Daqui em diante, quando ouvir 
falar de Sistema Financeiro Nacional, você já estará pensando 
automaticamente nos assuntos abordados?

1. É uma das principais atribuições da Caixa Econômica 
Federal:
( ) Captar recursos em caderneta de poupança, em 
depósitos judiciais e em prazo e aplicar em empréstimos 
vinculados, preferencialmente à habitação.
( ) Ser a maior instituição financeira de fomento do país.
( ) Fiscalizar e executar as operações necessárias à 
circulação da moeda e do crédito na economia.
( ) Viabilizar a transferência de recursos de maneira direta, 
no mercado de ações, entre a empresa e o investidor.
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2. Para atingir o status de banco múltiplo, alguns requisitos 
são obrigatórios: ser um banco comercial e estar operando 
em uma das carteiras de atuação. Identifique, entre as 
opções a seguir, duas carteiras de atuação de um banco 
múltiplo:
I. Carteira comercial.
II. Carteira de crédito rotativo.
III. Carteira de penhor.
IV. Carteira de investimento.

Para aprofundar seus conhecimentos, indicamos uma ótima sugestão 
de leitura:
FERNANDES, Antônio Alberto Grossi. O sistema financeiro nacional 
comentado. São Paulo: Saraiva, 2006.
Esse livro fala sobre a moeda e o crédito, que existem há muitos anos, 
e a organização do sistema financeiro. Ele reflete sobre a evolução 
e o amadurecimento desses instrumentos, ajuda a compreender 
a extensão das atividades, sua importância para o país e por que o 
sistema financeiro nacional deve ser monitorado com tanta atenção.
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Seção 3

Assuntos complementares do sistema 
financeiro

Caro aluno, nesta seção, estudaremos assuntos que complementam o 
nosso Sistema Financeiro Nacional, e que nos dão uma visão sistêmica dentro 
do aprendizado e desenvolvimento dos conhecimentos. Assim, fecharemos esta 
unidade. Trabalharemos com textos publicados em portais da internet que são de 
suma importância para este aprendizado:

•	 Sistema Financeiro Nacional.

•	 O Mercado de Valores Mobiliários.

•	 A Taxa Selic.

3.1 Sistema Financeiro Nacional

Segundo a Febraban (2014), 

[...] a função do Sistema Financeiro Nacional — SFN é a de 
ser um conjunto de órgãos que regulamenta, fiscaliza e 
executa as operações necessárias à circulação da moeda e do 
crédito na economia. É composto por diversas instituições. 
Se o dividirmos, teremos dois subsistemas. O primeiro é o 
normativo, formado por instituições que estabelecem as regras 
e diretrizes de funcionamento, além de definir os parâmetros 
para a intermediação financeira e fiscalizar a atuação das 
instituições operativas. Tem em sua composição: o Conselho 
Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil (Bacen), 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Instituições 
Especiais (Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal).

O segundo subsistema é o operativo. Em sua composição 



Sistema financeiro nacional (SNF)

U2

100

estão as instituições que atuam na intermediação financeira e 
têm como função operacionalizar a transferência de recursos 
entre fornecedores de fundos e os tomadores de recursos, 
a partir das regras, diretrizes e parâmetros definidos pelo 
subsistema normativo. Estão nessa categoria as instituições 
financeiras bancárias e não bancárias, o Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE), além das instituições não 
financeiras e auxiliares. A atuação das instituições que integram 
o subsistema operativo é caracterizada pela sua relação de 
subordinação à regulamentação estabelecida pelo CMN e 
pelo Bacen. As instituições podem sofrer penalidades caso 
não cumpram as normas editadas pelo CMN. As multas vão 
desde as pecuniárias até a própria suspensão da autorização 
de funcionamento dessas instituições e seus dirigentes.

3.2 O mercado de valores mobiliários

De acordo com o Portal do Investidor (2014), o mercado de valores mobiliários 
é o segmento do sistema financeiro que viabiliza a transferência de recursos de 
maneira direta entre os agentes econômicos. Nesse mercado, as instituições 
financeiras atuam como prestadoras de serviço. O risco de uma possível 
inadimplência dos tomadores de recursos é dos próprios investidores. Aquelas são, 
em geral, de médio e longo prazo, e os títulos negociados são valores mobiliários. 
As operações que ocorrem no mercado de valores mobiliários, bem como seus 
participantes, são regulados pela CVM.

As companhias abertas, por exemplo, quando necessitam de 
recursos financeiros para realizar investimentos produtivos, 
tais como: construção de novas plantas industriais; inovação 
tecnológica; expansão da capacidade; aquisição de outras 
empresas ou mesmo o alongamento do prazo de suas dívidas, 
procuram investidores no mercado. E os investidores, por 
outro lado, que possuem recursos financeiros excedentes, que 
precisam ser aplicados de maneira rentável e valorizar-se ao 
longo do tempo, contribuindo para o aumento de capital do 
investidor, procuram empresas nas quais possam investir. 

Existem companhias de diferentes portes, com necessidades 
financeiras variadas. Ao mesmo tempo, investidores podem 
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3.3 Taxa Selic

Para sabermos mais sobre a taxa Selic, leia o texto a seguir, publicado no portal 
Sua Pesquisa.com (2014), que ilustra perfeitamente o que precisamos saber. 

aplicar com o objetivo de obterem retorno financeiro a curto, 
médio ou longo prazo, e com diferentes níveis de risco. 

Para compatibilizar os diversos interesses entre companhias 
e investidores, eles recorrem aos intermediários financeiros, 
que cumprem a função de reunir investidores e companhias, 
propiciando a alocação eficiente dos recursos financeiros 
na economia. O papel dos intermediários financeiros é 
harmonizar as necessidades dos investidores com as das 
companhias abertas. 

Por exemplo, uma companhia que necessita captar recursos 
financeiros deve procurar os intermediários financeiros que 
irão distribuir seus títulos para serem oferecidos a diversos 
investidores, possibilitando mobilizar o montante de recursos 
requerido pela companhia. Esses intermediários financeiros 
irão orientar a companhia sobre a melhor alternativa de 
financiamento, isto é, alternativas para que a companhia 
possa se financiar. Fonte: Portal do Investidor. (PORTAL DO 
INVESTIDOR, 2014)

A Taxa Selic é também conhecida como taxa básica de juros 
da economia brasileira. É a menor taxa de juros da economia 
brasileira e serve de referência para a economia brasileira. Ela 
é usada nos empréstimos feitos entre os bancos e também nas 
aplicações feitas por estas instituições bancárias em títulos 
públicos federais.

A Selic é definida a cada 45 dias pelo Copom (...) para definir o 
piso dos juros no país. É a partir da Selic que os bancos definem 
a remuneração de algumas aplicações financeiras feitas pelos 
clientes. A Selic também é usada como referência de juros para 
empréstimos e financiamentos. Vale ressaltar que a taxa Selic 
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não é a utilizada para empréstimos e financiamentos na ponta 
final (pessoas físicas e empresas). Os bancos tomam dinheiro 
emprestado pela taxa Selic. Porém ao emprestar para seus 
clientes, a taxa de juros bancários é muito maior. Isso ocorre 
pois os bancos embutem seu lucro, custos operacionais e 
riscos de não obter de volta o valor emprestado.

A taxa Selic é um importante instrumento usado pelo Banco 
Central para controlar a inflação. Quando está alta, ela favorece 
a queda da inflação, pois desestimula o consumo, já que os 
juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de 
crédito ficam mais altos. Por outro lado, quando está baixa, 
ela favorece o consumo, pois tomar dinheiro emprestado ou 
fazer financiamentos fica mais barato, já que os juros cobrados 
nessas operações ficam menores. 

Quando a Taxa Selic está muito alta, o valor do dólar tende a 
diminuir no país. Isso ocorre pois muitos investidores externos 
fazem aplicações no Brasil atreladas aos juros. Entrando e 
circulando mais dólares na economia brasileira, essa moeda se 
desvaloriza, enquanto o real ganha força. 

Como a alta da Selic encarece os financiamentos e aumenta os 
juros cobrados em cartões de crédito, fica mais caro comprar 
de forma parcelada. Logo, a Selic alta desestimula o consumo, 
reduzindo a venda de mercadorias e serviços. As empresas 
brasileiras e os consumidores acabam sendo prejudicados 
com esse fator.

Quanto maior a Taxa Selic, maior é o rendimento da poupança, 
pois essa taxa de juros é usada na definição desse tipo de 
aplicação financeira. A poupança, pelas regras atuais, garante 
rendimento de 70% da taxa Selic mais a TR.

Um cenário econômico com a taxa Selic alta não é favorável 
para a Bolsa de Valores. Isso ocorre pois com a queda no 
consumo, cai também a produção e o lucro das empresas que 
possuem ações na Bolsa. Nesse cenário, muitos investidores 
preferem fazer aplicações financeiras em produtos atrelados a 
juros (fundos de renda fixa, por exemplo), deixando de investir 
em ações onde o risco é maior.

A maior Taxa Selic que o Brasil já teve, desde 1996, foi de 45% 
entre 05/03/1999 e 24/03/1999. 
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Visite os sites desses principais órgãos: Conselho Monetário Nacional, 
Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil. Isso lhe 
ajudará a compreender melhor o Sistema Financeiro Nacional.

Você já escutou falar, por meio dos jornais, internet e outros 
meios de informação, sobre a taxa Selic? Fique atento e analise 
a sua importância.

1. A taxa Selic é também conhecida como taxa básica de 
juros da economia brasileira. Assinale, entre as opções a 
seguir, quem define essa taxa:
( ) Banco Central do Brasil.
( ) Comissão de Valores Mobiliários.
( ) Comitê de Política Monetária.
( ) Caixa Econômica Federal.

2. O Sistema Financeiro Nacional é composto por diversas 
instituições, que são divididas em dois subsistemas. 
Relacione esses dois subsistemas com as instituições a 
seguir:
I. Subsistema normativo.
II. Subsistema operativo.
( ) CMN.
( ) Banco Bradesco S.A.
( ) Bacen.
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( ) CVM.

Gostou do assunto desta unidade?

Nesta unidade, você estudou as principais instituições 
financeiras e suas competências.

Esperamos que você tenha assimilado as funções do Conselho 
Monetário Nacional e do Banco Central e o papel de cada um.

Sistema Financeiro Nacional

A função do SFN é a de ser um conjunto de órgãos que 
regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias à 
circulação da moeda e do crédito na economia.

Autoridades monetárias

Tem como responsabilidade a normatização e execução das 
operações de emissão de moeda.

Conselho Monetário Nacional

É a entidade máxima do sistema financeiro.

Tem papel de órgão regulador e deliberativo do Sistema 
Financeiro Nacional. Fixa as diretrizes da política monetária, 
creditícia e cambial do país. 

Seus membros são:

•	 Ministro de Estado da Fazenda.

•	 Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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•	 Presidente do Banco Central do Brasil.

Banco Central do Brasil

É órgão executivo do sistema financeiro.

Segue as normas expedidas pelo CMN.

Competência: 

•	 Atuar como guardião ou como um protetor da moeda 
nacional.

•	 Manter a inflação sob controle.

•	 Equilibrar a saúde financeira do país.

Instituições financeiras bancárias

São instituições que operam, principalmente, em seguimentos 
de crédito de curto prazo, empréstimo para empresas e crédito 
pessoal.

Captam seus recursos via depósitos.

As principais formas:

Bancos comerciais 

São instituições financeiras privadas ou públicas que 
apresentam como objetivo comum proporcionar e suprir 
recursos necessários para financiamentos de curto e médio 
prazo, no comércio, na indústria e em outros. 

Bancos múltiplos 

São instituições financeiras com carteiracomercial, podendo 
privadas ou públicas. Realizam dentro do mercado financeiro 
as mais variadas operações ativas, passivas e acessórias das 
diversas instituições financeiras. Exemplo: Bradesco.

Instituições financeiras não bancárias
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Não vão ao mercado, ou ao público em geral, para obter 
depósitos para se financiar. Precisam ter recursos próprios.

Há três tipos de instituições financeiras não bancárias:

•	 Bancos de investimentos.

•	 Bancos de desenvolvimento.

•	 Sociedades de crédito, financiamento e investimento.

Bolsas de valores

Entidade autorreguladora que opera com supervisão da CVM. 

Atua no local com três categorias de agentes:

•	 Corretoras de valores.

•	 Empresas listadas que tenham registro e que atendam aos 
requisitos para poderem negociar seus títulos ou ações.

•	 Investidores, que são os adquirentes desses títulos ofertados.

Autoriedades monetárias — subsistema normativo

Regulamenta e fiscaliza o mercado financeiro. 

O subsistema normativo é composto por: 

•	 Conselho Monetário Nacional.

•	 Banco Central.

•	 Comissão de Valores Mobiliários.

Conselho Monetário Nacional — CMN

É um órgão exclusivamente normativo e o órgão máximo 
dentro do Sistema Financeiro Nacional. Fixa as diretrizes para 
as políticas monetária, creditícia e cambial do país. Atribuições:
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•	 Controlar o volume dos meios de pagamento da economia;.

•	 Regular o valor interno da moeda.

•	 Regular o valor externo da moeda.

•	 Garantir condições favoráveis ao desenvolvimento 
econômico do país.

•	 Buscar o aprimoramento das instituições financeiras e seus 
instrumentos.

•	 Regular as operações de redesconto e mercado aberto.

•	 Definir metas para inflação.

Composição do CMN:

•	 Ministro da Fazenda (Presidente do Conselho).

•	 Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão.

•	 Presidente do Banco Central.

Banco Central

Tem três macroprocessos como seus objetivos:

•	 Formular e gerir as políticas monetária e cambial, 
compatíveis com as diretrizes do Governo Federal.

•	 Regular e supervisionar o Sistema Financeiro Nacional.

•	 Administrar o Sistema de Pagamento Brasileiro e o meio 
circulante.

Autoridades monetárias — subsistema operativo

Tem como função operacionalizar a transferência de recursos 
do poupador para o tomador, de acordo com as regras 
estabelecidas.
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O papel do Bacen

É o órgão executivo central de todo o processo do sistema 
financeiro. Funciona como uma secretaria executiva do 
Conselho Monetário Nacional, e tem a responsabilidade de 
cumprir as disposições que regulam o funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional e as normas fixadas pelo Conselho. 

Composição do subsistema operativo:

•	 Instituições financeiras bancárias ou monetárias:

São instituições que têm depósitos à vista e, portanto, 
multiplicam a moeda.

•	 Instituições financeiras não bancárias ou não monetárias:

Não vão ao mercado, ou ao público em geral, para obter 
depósitos para se financiar. Precisam ter recursos próprios para 
a concessão de empréstimos.

Caro aluno, esperamos que o estudo do Sistema Financeiro 
Nacional, tenha dado a você a noção exata da complexidade 
que envolve esse mercado, bem como o papel desenvolvido 
para a produção, para a distribuição e para o consumo de 
bens e serviços em uma economia capitalista. Temos, de um 
lado, investidores dispostos a aplicar recursos (poupanças) 
e, do outro, os tomadores de capital. Nesse contexto entram 
os componentes formadores por meio de instituições, como 
o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, o Banco do 
Brasil e os demais órgãos integrantes do mercado financeiro, 
que possibilitarão essa segurança ao investidor e ao tomador 
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de recursos, atendendo, assim, às expectativas de ambos. 

Lembre-se sempre de que cada integrante do sistema financeiro 
tem as suas atribuições e seu papel.

1. O Banco Central tem como missão institucional assegurar 
a estabilidade do poder de compra da moeda e solidez do 
Sistema Financeiro Nacional. Os objetivos do Banco Central 
subdividem-se em três macroprocessos. Identifique-os, 
entre as afirmativas a seguir:
I. Formular e gerir as políticas monetária e cambial, 
compatíveis com as diretrizes do Governo Federal.
II. Ajudar as companhias de capital aberto que necessitam captar 
recursos financeiros junto aos intermediários financeiros.
III. Regular e supervisionar o Sistema Financeiro Nacional.
IV. Tem relação de subordinação com a regulamentação 
estabelecida pelo CVM.
V. Administrar o SPB e o meio circulante. 

2. Esse órgão encontra-se dentro do Sistema Financeiro 
Nacional e é um órgão exclusivamente normativo. Sua 
finalidade é fixar as diretrizes para as políticas monetária, 
creditícia e cambial do país. Qual é esse órgão?
( ) Conselho Monetário Nacional.
( ) Comissão de Valores Mobiliários.
( ) Banco do Brasil S.A.
( ) Banco Nacional de Desenvolvimento.

3. A divisão operativa apresenta as instituições de acordo 
com a especialidade de cada uma. O Sistema Financeiro de 
Habitação é da divisão operativa. Assinale verdadeiro (V) , 
para as instituições que operam com a habitação, e falso (F), 
para aquelas que não operam com esse tipo de transação.
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( ) Seguradoras.
( ) Caixas econômicas.
( ) Associações de poupança e empréstimo.
( ) Sociedades de credito imobiliário.
( ) Bancos de desenvolvimento.
( ) Bancos múltiplos com carteira imobiliária.

4. O Sistema Financeiro Nacional é constituído por órgãos 
normativos e operativos. Para fixar o nosso estudo sobre 
esse assunto, associe esses dois subsistemas ao órgão ao 
qual eles pertencem: 
I. Subsistema normativo.
II. Subsistema operativo.
( ) Bacen.
( ) Banco Comercial.
( ) CVM.
( ) Seguradoras.
( ) Leasing.
( ) CMN.
( ) Banco múltiplo.
( ) Banco do Brasil.
( ) Banco de desenvolvimento.

5. O subsistema normativo é composto pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelo Banco Central e pela Comissão 
de Valores Mobiliários. Para de fato sabermos a importância 
que esses órgãos têm no contexto do sistema financeiro, 
identifique, entre as várias funções, o papel que cada um 
exerce nas alternativas a seguir. 
I. Conselho Monetário Nacional.
II. Banco Central.
III. Comissão de Valores Mobiliários.
( ) Tem a responsabilidade de cumprir as disposições que 
regulam o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e 
as normas fixadas.
( ) Fixa as diretrizes para as políticas monetária, creditícia e 
cambial do país.
( ) Proteger os titulares de valores mobiliários e os 
investidores do mercado contra emissões irregulares de 
valores mobiliários.
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Unidade 3

Mercado de capitais e 
derivativos 

Jurandir Domingues Júnior

Objetivos de aprendizagem: 

Caro aluno, nesta unidade, focaremos em entender objetivamente do que 
se trata o tema mercado de capitais e derivativos. Para tanto, estudaremos 
seus objetivos, sua composição e seu funcionamento. Ao final desta etapa 
de estudos, você será capaz de definir o mercado de capitais, entender 
seu funcionamento e seu papel na economia de uma nação, identificar os 
participantes do mercado de capitais, conceituar derivativos e conhecer e os 
ambientes em que eles interagem. 

Abordará os conceitos básicos sobre esse componente de um mercado 
maior, chamado de mercado financeiro.

Tem como objetivo apresentar a dinâmica de funcionamento desse 
mercado na realidade brasileira.

Destina-se a apresentar um apanhado geral do mercado e das operações 
de derivativos, considerando como ele é formado, qual é sua aplicabilidade 
na gestão de empresas, quem participa dele e quais são os ambientes nos 
quais ele se desenvolve.

Seção 1 | Introdução ao mercado de capitais

Seção 2 | Funcionamento do mercado de capitais no Brasil

Seção 3 | Derivativos como instrumentos financeiros
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Introdução à unidade

Todos os dias, os telejornais brasileiros apresentam as cotações de ativos 
financeiros, como o dólar e os títulos de propriedade, popularmente chamados de 
ações*. As negociações com o dólar são típicas do mercado de câmbio. Já as ações 
são elementos típicos do mercado de capitais. Apesar de a apresentação dessas 
cotações terem se tornado comuns no cotidiano das pessoas, na maioria das vezes, 
são apenas informações sem sentido, pois a falta de conhecimento sobre o mercado 
de capitais, por exemplo, é muito ampla e basicamente restrita aos profissionais que 
lidam diretamente como esses mercados. Contudo, a existência destes afeta a vida, 
tanto pessoal quanto profissional de todas as pessoas, sem distinção.

O mercado de capitais tem como função básica aproximar poupadores de 
recursos financeiros — em sua busca por segurança, rentabilidade, valorização, 
proteção e liquidez — e tomadores de recursos financeiros em suas necessidades de 
financiamento das atividades.

Inicialmente, vamos manter o foco no mercado de capitais, para, em seguida,  
analisar com mais cuidado a questão dos derivativos, que são uma vertente desse 
mercado.

*Representam a menor parcela do capital social de uma sociedade anônima. Títulos de 
propriedade ou ações representam direitos sobre o capital quando as ações adquiridas são 
denominadas de ordinárias (ON) ou sobre os resultados, quando as ações são conhecidas 
como preferenciais (PN) (GRINBLATT; TITMAN, 2005).
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Seção 1

Introdução ao mercado de capitais

O mercado de capitais é um dos quatro mercados que compõem um maior, 
denominado de financeiro. Os outros mercados são: mercado de crédito, cambial 
e  monetário. A definição de mercado de capitais aponta que sua função é “canalizar 
a poupança da sociedade”. Mas o que é poupança? Em termos econômicos, esta 
é a parcela da renda que a sociedade — representada aqui, pelas famílias (agentes 
consumidores) e as empresas (agentes produtores) — não direcionou para o 
consumo. No caso das famílias, a renda é basicamente oriunda do pagamento de 
salários. No caso das empresas, é basicamente proveniente dos lucros decorrentes 
da atividade econômica que exercem.

Essa quantidade de recursos disponíveis precisa ser investida para que o 
poupador tenha segurança (relacionada à incerteza do futuro), rentabilidade 
(relacionada à remuneração e também ao risco), valorização (relacionada à 
possibilidade de ver esse recurso disponível aumentar em volume), proteção 
(relacionada à desvalorização do recurso, pela inflação, por exemplo) e liquidez 
(relacionada à capacidade do investimento de se tornar novamente um recurso 
financeiro em um determinado espaço de tempo). O investimento é uma decisão 
dos agentes econômicos, visando a um retorno futuro, para que, então, se possa 
consumir termos qualitativos melhores, e, em termos quantitativos, em maior 
quantidade. Podemos chamar tanto as famílias (consumidores) quanto as empresas 
(produtores) de investidores. O Estado também é um agente econômico, podendo 
estar na condição de investidor. Os investidores podem optar por direcionar seus 
recursos disponíveis basicamente para dois mercados, os quais veremos a seguir. 

Mercado de investimentos imobiliários ou ativos fixos envolvem a compra de 
bens imóveis: casas, apartamentos, terrenos, instalações industriais, máquinas 
de grande porte etc. Esse mercado dá segurança, pois esses bens são de longa 
duração. O risco de perda ou desvalorização é baixo. A rentabilidade e a valorização 
dependem basicamente da lei da oferta e da demanda, ou seja, quanto maior for 
o número de interessados no imóvel, maior será sua valorização e rentabilidade no 
momento da venda. Esse tipo de investimento tem baixa liquidez, pois o processo 
de venda de uma casa pode ser demorado.
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Mercado de investimentos mobiliários (ativos financeiros ou de títulos e valores 
mobiliários) envolve a compra de ativos financeiros diversos (basicamente títulos de 
propriedade: são as ações, que representam a propriedade sob o capital de uma 
empresa) e títulos de dívida (que são captações de recursos) no mercado financeiro. 
Em termos gerais, esses ativos podem ser de renda fixa, que correspondem à situação 
de quando o investidor tem a definição da rentabilidade no ato da aquisição e esta 
não irá variar no decorrer do tempo em que o ativo ficará investido. Por exemplo: 
uma aplicação em CDB (Certificado de Depósito Bancário) será remunerada pela taxa 
de 1% ao mês. Os ativos podem ainda ser de renda variável, os quais correspondem à 
situação de quando o investidor precisa esperar o desempenho do ativo para saber a 
sua rentabilidade. Por exemplo: para saber o lucro que uma empresa irá gerar e que 
será distribuído aos proprietários, é necessário esperar até o final de um exercício 
contábil. Nesse mercado, os quesitos segurança, rentabilidade, valorização, proteção 
(contra riscos) e liquidez dependem de muitos fatores, que incluem o desempenho 
da economia do país, da oferta e da demanda, do mercado internacional, da 
capacidade de administração dos gestores de uma empresa, das ações do governo 
(como taxa de juros e legislação), de fatores climáticos, da tecnologia empregada no 
processo produtivo, etc. Além disso, esses títulos  podem ser classificados segundo 
sua emissão: privados, se oferecidos aos investidores por empresas de sociedades 
anônimas não financeiras (industrias, prestadoras de serviço) ou por instituições 
financeiras privadas (Bradesco, Itaú etc.), ou, então, públicos, se os títulos forem 
oferecidos aos investidores pelos governos federal, estadual ou municipal.

Onde tudo isso acontece? No mercado de capitais.

Agora, podemos, então, entender melhor a definição de mercado de capitais, 
dada por Passos e Nogami (2005, p. 8):

Duas normas brasileiras apontam os títulos e valores mobiliários 
vigentes no mercado brasileiro: Lei nº. 6.385, de 7/12/76 e Lei nº. 
10.303, de 31/10/01. Os links para leitura dessas leis encontram-se 
disponíveis em: : <http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/6385.asp>; 
<http://www.cvm.gov.br/port/atos/leis/lei10303.asp>. Acesso em: 11 
nov. 2016.
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Por essa definição, podemos perceber, ainda, a importância do mercado de 
capitais para o desenvolvimento econômico de uma nação: ele fornece os recursos 
necessários para que as organizações possam se capitalizar, atingir seus objetivos 
e, consequentemente, contribuir para o crescimento econômico (que pode ser 
entendido como uma etapa do desenvolvimento econômico). O mercado de 
capitais canaliza recursos da sociedade que não foram aplicados no consumo (tanto 
de empresas quanto de famílias) para as instituições que o formam. Eles também 
irrigam o mercado financeiro e, mais precisamente, o caixa das companhias de 
mercado aberto com recursos de médio e longo prazo.

Assaf Neto (2012, p. 102) aponta o seguinte:

Por fim, poderíamos perguntar como esse mercado surgiu. Pinheiro (2012, p. 174) 
explica que “[...] quando o mercado de crédito deixou de atender as necessidades 
da atividade produtiva, no sentido de garantir um fluxo de recursos nas condições 
adequadas em termos de prazos, custos e exigibilidades” o mercado de capitais surgiu. 

Outro ponto que essas constatações deixam claro é a questão de como as 
empresas podem financiar suas necessidades de recursos financeiros. Elas têm 
como possibilidade de captar recursos financeiros das seguintes maneiras:

•	 Capital interno ou fontes internas: é a fonte baseada na retenção do lucro 

O mercado de capitais: é onde está concentrada toda a rede 
de bolsa de valores e instituições financeiras que operam com 
a compra e venda de ações e títulos de dívida em geral, sempre 
no longo prazo. Esse mercado atua no financiamento do capital 
de giro e do capital fixo das sociedades anônimas de capital 
aberto. O mercado de capitais tem a função de canalizar as 
poupanças da sociedade para a indústria, o comércio e outras 
atividades econômicas e até mesmo para o governo.

O mercado de capitais assume o papel dos mais relevantes 
no processo de desenvolvimento econômico. É o grande 
municiador de recursos permanentes para a economia, em 
virtude da ligação que efetua entre os que têm capacidade 
de poupança, ou seja, os investidores, e aqueles carentes de 
recursos de logo prazo, ou seja, que apresentam déficit de 
investimento. 
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gerado nas atividades operacionais ou não (receitas financeiras). A empresa 
também pode vender ativos não operacionais ou que não estão sendo 
utilizados.

•	 Capital externo ou fontes externas: nesse ponto, temos dois caminhos,  
financiar as necessidades por ações ou por dívida. Financiar a capitalização da 
empresa via ações requer um processo conhecido como abertura de capital. 
Já a capitalização por dívida é efetivada por meio da emissão de direitos de 
crédito*. 

A possibilidade de acessar fontes externas e, principalmente, a chance de recorrer 
ao mercado acionário para capitalizar a empresa é a que nos interessa nesta unidade.
Vamos, então, elencar as vantagens e desvantagens desse processo. Vantagens: (a) 
ter acesso a recursos financeiros de longo prazo com melhores condições de prazo, 
preço e exigibilidades (garantias) do que boa parte das modalidades oferecidas 
no mercado de crédito; (b) utilização das ações para pagamentos de aquisições 
de outras empresas; (c) profissionalização da gestão da empresa em virtude da 
regulamentação das S/As; (d) redução de riscos no processo de sucessão da gestão 
da empresa; (e) melhoria na imagem da empresa perante o mercado; (f) os acionistas 
controladores aumentam a liquidez do seu patrimônio.

Já como desvantagens, podemos citar: (a) custos associados ao processo de 
abertura de capital; (b) custos com o pagamento de dividendos para os novos 
sócios; (c) custos adicionais relacionados às taxas da CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários) e Bolsa de Valores, divulgação constante de informações em meios 
de comunicação, com auditoria independente, departamento de Relacionamento 
com Investidores (RI); (d) redução do controle dos fundadores sobre a empresa, sua 
estratégia e atividades; (e) CVM passa a ter poderes de opinar legalmente sobre os 
assuntos da empresa; (f) obrigatoriedade de divulgar uma série de informações ao 
mercado antes do poder exclusivo da alta administração da empresa.

Agora que conhecemos a definição, o papel e como surgiu o mercado de capitais, 
vamos conhecer os agentes que participam desse mercado e, na sequência, ver 
como funciona o mercado acionário.

1.1 Participantes do mercado de capitais

A CVM identifica os seguintes agentes participantes do mercado de capitais no 
Brasil:

* A principal diferença entre dívida e ações é que os portadores de dividas têm um contrato 
especificando que seus valores devem ser pagos integralmente, antes que a empresa possa 
realizar pagamentos para os portadores das ações (GRINBLATT; TITMAN, 2005, p. 37).
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1.1.1 Emissores

Somente as empresas denominadas companhias abertas têm acesso a esse 
mercado. Uma empresa é considerada aberta quando promove a colocação de 
valores mobiliários (ações e/ou títulos de dívidas em bolsas de valores ou no mercado 
de balcão). Segundo Coelho (2010), as companhias abertas são definidas como 
pessoa jurídica de direito privado, de natureza mercantil, em que o capital se divide 
em ações de livre negociabilidade, limitando-se à responsabilidade dos subscritores 
ou acionistas o preço de emissão das ações por eles subscritas. Juridicamente, 
são constituídas sob a forma de sociedades anônimas e são regulamentadas pelas 
seguintes leis: Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com alterações realizadas 
pela Lei n° 9.457, de maio de 1997. Suas principais características, segundo Coelho 
(2010) e Pinheiro (2012), são: (a) o nome empresarial da sociedade anônima se 
utilizará sempre da forma de denominação. Formas: S/A: no início ou no final; 
Companhia (CIA) sempre no início. Deve ser acrescentada à atividade principal da 
empresa na denominação. Admite-se que o nome do fundador, do acionista ou da 
pessoa relevante para a sociedade figure na denominação; (b) é uma sociedade de 
capitais, não importando a pessoa do acionista; (c) a divisão do capital em partes 
iguais, denominadas de ações; e (d) a responsabilidade dos acionistas é limitada 
ao preço de emissão das ações subscritas. O intuito do emissor é captar recursos 
financeiros necessários ao financiamento de seus projetos/empreendimentos nas 
melhores condições possíveis de preço, prazo e volume.

1.1.2 Investidor

Podemos entender o investidor como um agente econômico que fez alguma 
espécie de sacrifício, isto é, evitou o consumo, esperando um melhor momento e, 
assim, gerou uma poupança. Para Pinheiro (2012), esses agentes podem ser divididos 
basicamente em duas categorias: 

•	 Investidores particulares ou individuais: pessoas físicas ou jurídicas que 
participam do mercado comprando e vendendo valões mobiliários.

•	 Institucionais: são pessoas jurídicas isoladas ou consórcios que agregam 
o capital de outros investidores para ampliar sua margem de negociação. 
Exemplos: entidades de previdência privada, fundos de investimento, clubes 
de investimento. Cavalcante (2005) aponta a existência de três tipos básicos 
de investidores particulares ou individuais, considerando seu perfil de 
risco, isto é, sua capacidade de enfrentar os riscos inerentes às operações 
no mercado de capitais. Para diferenciar esses perfis, são levadas em 
consideração informações quanto ao domínio do assunto e seu momento 
de vida, idade, capacidade financeira e patrimônio pessoal. O Quadro 3.1, 
baseado no pensamento desse autor, ilustra essa classificação.
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Quadro 3.1 | Três tipos básicos de investidores particulares ou individuais

Fonte: Cavalcante (2005).

CONSERVADOR AGRESSIVO ESPECULADOR

Procura preservar seu capital. Não hesita nas decisões; busca 
performance.

Procura rentabilizar seu capital 
acima dos indicadores de 
mercado.

50% de seu capital em imóveis, 
ouro, poupança, títulos 
federais.

40% do capital em títulos de 
renda fixa de alta liquidez — 
CDB de bancos de primeira 
linha.

10% do capital em títulos de 
renda fixa de alta liquidez — 
CDB de bancos de primeira 
linha.

40% de seu capital em títulos 
de renda fixa: CDB de bancos 
de primeira linha.

30% de seu capital em ações 
especulativas e operações-
alavancas (derivativos, por 
exemplo).

40% de seu capital em ações 
especulativas e operações-
alavancas (derivativos, por 
exemplo).

10% em ações de companhias 
de primeira linha ou de 
segunda linha (small caps).

30% em ações de companhias 
de primeira linha (blue chips)

50% em ações de alta 
performance.

Grande parte dos autores que abordam o tema de mercado de capitais usualmente 
dedica uma atenção especial aos investidores institucionais em virtude dos seguintes 
fatores: (1) forma mais democrática de associar capitais; (2) costumam investir em 
títulos e valores mobiliários de longa maturação; (3) a gestão de suas atividades é 
realizada por pessoas especializadas; (4) costumam aceitar investimentos com 
maior potencial de risco e, portanto, com maior rentabilidade; e (5) capacidade de 
aumentar constantemente o volume de recursos disponível para aplicação.

1.1.3 Intermediários

Os agentes classificados como intermediários são aqueles que fazem parte 
do subsistema operativo do sistema financeiro nacional: bancos de investimento, 
corretoras de mercadorias, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, agentes autônomos de investimento e 
administradores de carteira.

1.1.4 Administradores de mercado

Dentro do conjunto de administradores de mercado está um importante agente 
do mercado de capitais: a Bolsa de Valores. Pinheiro (2012, p. 302) faz a seguinte 
definição: “as bolsas de valores são instituições de caráter econômico que têm 
como objeto a negociação pública mercantil de títulos e valores mobiliários, ou 
seja, é um local onde se compram e vendem ações”. Os principais objetivos dessas 
instituições são apontados por Pinheiro (2012), Lagioia (2011) e Cavalcante (2005): 
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(a) proporcionar liquidez aos investidores; (b) fixação dos preços dos títulos por meio 
da leia da oferta e da demanda; (c) dar conhecimento aos investidores e demais 
interessados pelos preços e pelas quantidades negociadas; e (d) dar segurança 
jurídica aos negócios de compra e venda de ações, gerando um ambiente de 
confiança entre os investidores.

Atualmente, no Brasil, esse agente é a BM&BOVESPA, também conhecida como 
a Nova Bolsa. A BM&BOVESPA opera em dois segmentos de mercado distintos: 
a Bovespa, que organiza as operações de compra e venda de títulos e valores 
mobiliários, e a BM&F, que responde pelo segmento de mercadorias e futuros, em 
que estão, por exemplo, as operações com derivativos.

Na próxima seção, vamos conhecer como funciona o segmento Bovespa.

Analisando o cotidiano das organizações empresariais, 
você consegue imaginar como o mercado de capitais pode 
contribuir para o sucesso de uma empresa?

1. Qual é o papel do mercado de capitais frente ao processo 
de desenvolvimento econômico de uma nação?

2. O mercado de capitais é formado por um conjunto de 
participantes que se diferem por sua forma de atuação, 
sendo que a atuação de um complementa o papel do 
outro. O participante que tem como principal característica 
atuar na negociação pública mercantil de títulos e valores 
mobiliários é conhecido como:
( ) Intermédiário.
( ) Emissor.
( ) Administrador de mercado.
( ) Poupador.
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Seção 2

Funcionamento do mercado de capitais no 
Brasil

Quando pensamos na palavra mercado, logo imaginamos um lugar real, onde 
as pessoas têm a possibilidade de trocar, comprar ou vender produtos e serviços. 
Uma definição formal para mercado é dada por Sandroni (2006, p. 528):

No caso do mercado de capitais, vejamos a definição dada por Cavalcante 
(2005, p. 170), que apresenta resumidamente seu foco principal:

[...] o termo designa um grupo de compradores e vendedores que 
estão em contato suficientemente próximo para que as trocas 
entre eles afetem as condições de compra e venda dos demais. 
Um mercado existe quando compradores que pretendem trocar 
dinheiro por bens e serviços estão em contato com vendedores 
desses mesmos bens e serviços. Desse modo, o mercado pode 
ser entendido como o local, teórico ou não, do encontro 
regular entre compradores e vendedores de uma determinada 
economia. Concretamente, ele é formado pelo conjunto de 
instituições em que são realizadas transações comerciais (feiras, 
lojas, bolsas de valores ou de mercadorias etc.).

As operações no mercado de capitais usualmente são de 
longo prazo e podem envolver a compra de participação 
acionária no empreendimento. No mercado de capitais, os 
principais títulos negociados são os representativos do capital 
de empresas (ações) ou de empréstimos feitos via mercado 
por empresas (debêntures conversíveis, bônus de subscrição, 
etc.) sem participação de intermediários bancários.
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Podemos, agora, verificar como ocorre o funcionamento do mercado de 
capitais. Vamos começar pela interação entre emissores e investidores no segmento 
do mercado acionário, que é um segmento do mercado de capitais em que ocorre 
a compra e venda das ações de sociedades anônimas. Pinheiro (2012) aponta que o 
mercado acionário, com relação à sua estrutura, pode ser dividido em duas etapas: 

•	 Mercado primário de ações: em que se negocia a venda (subscrição) de 
novas ações aos investidores, isto é, o emissor (empresa S/A), precisando 
se capitalizar (obter novos recursos para seus empreendimentos/
investimentos) negocia parte de sua participação acionária através de 
novos títulos de propriedade (ações) para os investidores interessados. Esse 
processo é usualmente conduzido por uma ou mais instituições financeiras, 
chamadas de coordenadores. As S/A efetivam esse processo por meio de 
movimentos no mercado de capitais de dois modos: 

1) Ofertas públicas: conhecidas no mercado pelo seu termo em inglês Initial 
Public Offering (IPO), a comercialização das ações junto aos investidores é 
precedida por autorização e registro do processo junto à CVM, dando, assim, 
garantias aos investidores de que os requisitos de abertura foram cumpridos. 
Dá-se ampla divulgação do processo para a participação da sociedade.

2) Ofertas privadas: não é realizado o registro na CVM. A comercialização 
dos títulos ou valores mobiliários é concretizada para a um grupo restrito de 
investidores (particulares ou institucionais). Não há divulgação do processo de 
venda. A Figura 3.1 representa esse mercado.

EMPRESA EMPRESA 
EMISSORAEMISSORA

INSTITUIÇÃO 
COORDENADORA

Participação societária, 
rentabilidade, liquidez

INVESTIDOR

Recursos fi nanceiros

Figura 3.1 | Modelo de mercado primário de ações

Fonte: elaborada pelo autor.
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•	 Mercado secundário: lugar onde são negociados os títulos adquiridos no 
mercado primário, proporcionando a liquidez necessária aos investidores. 
Em outras palavras, depois de certo tempo, o investidor pode decidir resgatar 
seu investimento, transformando-o em capital novamente. Note que a 
negociação envolve apenas a transferência de propriedade dos papéis, não 
gerando novos recursos às companhias emitentes (isso somente ocorre 
no mercado primário pela subscrição do capital). Uma função do mercado 
secundário é viabilizar o crescimento do mercado primário, já que dá 
liquidez às ações emitidas pelas empresas e adquiridas pelos investidores. O 
mercado secundário se concretiza em um segmento da Bolsa de Valores, 
chamado de Bovespa. Desde 2004, 90% dos negócios de compra e venda 
de ações é realizado no sistema de pregão eletrônico, tendo a internet 
como maior aliada. A intermediação das operações de compra e venda 
é obrigatoriamente efetivada por meio de corretoras, ou seja, o investidor 
não tem livre acesso ao sistema de negociação eletrônica.

Investidor - Investidor - 
vendedorvendedor

Investidor - Investidor - 
compradorcomprador

Corretora

Bolsa de 
valores ou 

mercado de 
balcão

Corretora

Propriedade, liquidez

Recursos fi nanceiros

Figura 3.2 | Modelo de mercado secundário

Fonte: elaborada pelo autor.

Segundo Pinheiro (2012), quando um investidor negociar ações em bolsa de 
valores, ele deve seguir os seguintes passos, na sequência: 

(1) Escolher uma instituição financeira operadora (corretora) associada à Bolsa 
de Valores.; 

(2) Abrir uma conta para movimentação dos débitos e créditos em um banco 
indicado pela operadora.

(3) Dá a ordem a ser executada, isto é, que ação comprar ou que ação vender, 
conforme sua avaliação das condições de mercado.
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(4) O corretor recebe a ordem e intermedeia com a bolsa. Na ordem estão 
informações de quantidade, nível de preço desejado e validade da própria ordem. 

(5) Emissão da nota de corretagem,  (comprovante de negociação): documento 
no qual constam os custos de transação e valor pago ou recebido pelas ações, 
avisando o cliente sobre a liquidação física e financeira da operação.

(6) Liquidação física e financeira da operação.

Por que abrir o capital. Conhecendo melhor a BM&FBOVESPA. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=N5dljFNKhTE>. 
Acesso em: 19 set. 2016.

Que informações a respeito dos emissores — empresa que 
quer se capitalizar — são necessárias para que as pessoas 
possam ter segurança ao comprar suas ações?

1. Diferencie mercado primário de mercado secundário, 
no seu principal aspecto.

2. No mercado primário existem duas modalidades de oferta 
da participação acionária de uma empresa. A modalidade 
que se caracteriza por ser precedida pela autorização e 
registro junto à CVM é:
( ) Oferta privada.
( ) Oferta conjunta.
( ) Oferta pública.
( ) Oferta restrita.
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Seção 3

Derivativos como instrumentos financeiros

O advento da crise de crédito em 2007/2008, com gênese nos mercados de 
crédito imobiliário dos Estados Unidos da América, e que gerou muitos prejuízos 
financeiros mundo afora, trouxe à tona uma figura muito pouco conhecida no 
cotidiano da maioria das organizações empresarias, principalmente das não 
financeiras: as operações com derivativos. Estratégias de alavancagem de 
resultados não operacionais foram reveladas e passaram a ser alvo de críticas e 
julgamentos. Ikegawa (2012, p. 14) aponta esse fato da seguinte forma:

Spinola (1998, p. 42) ensina que “a maneira mais simples de definir um derivativo 
é pelo que o nome diz: são negócios derivados de outros negócios”. Dessa forma, é 
correto afirmar que são instrumentos financeiros sem valor próprio. Os derivativos, 
como instrumentos financeiros*, alçaram um nível de importância no atual mundo 
globalizado como instrumentos de proteção a riscos (hedge) de investimento no 

Desde a crise financeira de 2008, os limites da utilização 
de instrumentos financeiros por empresas não financeiras 
para alavancar seus resultados ficaram em evidência. Em 
uma primeira observação, pode parecer natural que as áreas 
financeiras dessas empresas sejam centros de geração de 
lucro, porém, incentivar que os gestores coloquem em 
operações de suas tesourarias uma parte considerável 
do resultado de uma empresa não financeira pode levar 
a um caminho em que aqueles que deveriam atuar como 
hedgers tornem-se especuladores e, em um cenário de alta 
volatilidade, a empresa pode acabar estando exposta a riscos 
maiores do que poderia suportar. 

* Um instrumento financeiro pode ser, de maneira ampla, “qualquer contrato que origina 
um ativo financeiro em uma entidade e um passivo financeiro ou título patrimonial em 
outra entidade". (LOPES; GALDI; LIMA, 2011, p. 15).
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financiamento das atividades empresariais ou como forma de ampliar ganhos 
não operacionais (especulação). As operações de derivativos são um excelente 
exemplo para demonstrar tanto a velocidade e flexibilidade quanto a criatividade 
do mercado financeiro nos dias de hoje. 

Apesar de ser considerado de alta complexidade, esse mercado é reconhecido 
como inovador, muitas vezes à frente de outros segmentos da sociedade, por 
exemplo, do âmbito jurídico. Sua velocidade de evolução está intimamente ligada 
aos avanços tecnológicos e às necessidades financeiras criadas por organizações 
empresariais participantes do comércio internacional. Sendo assim, é primordial 
que sua avaliação se dê anteriormente à concretização da transação, considerando 
sua viabilidade econômica e seus impactos contábeis e tributários. Daí advém o 
sucesso das organizações empresariais que, no uso desses instrumentos, passa 
necessariamente pela sua plena compreensão e pelo uso adequado, ou seja, 
avaliam estratégias e decisões de investimentos, financiamentos e gestão de riscos 
(LOPES; GALDI; LIMA, 2011).

Na visão de Lopes, Galdi e Lima (2011, p. 41), “[...] o principal objetivo dos 
derivativos é que agentes econômicos possam proteger-se contra riscos de 
oscilações de preços, taxas de juros, variações cambiais, enfim, qualquer variação 
que possa afetar seus fluxos de caixa futuros e/ou o valor presente de seus ativos”.

Dois exemplos de sua aplicabilidade são:

•	 Uma indústria que importa matérias-primas/produtos acabados para 
fabricar e/ou comercializar no mercado interno teme a desvalorização do 
real frente ao dólar, por exemplo.

•	 Uma empresa que tem passivos financeiros atrelados ao Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI) teme uma eventual alta das taxas de juros.

Segundo Jorion (2003), o mercado de derivativos vem apresentando uma 
grande evolução nas últimas duas décadas, em três aspectos: 1) no volume nominal 
de operações, 2) no volume financeiro transacionado e 3) no desenvolvimento de 
novos produtos. Além disso, o autor aponta a globalização dos mercados financeiros 
internacionais, a evolução tecnológica na última década e os significativos eventos 
políticos marcantes como fatores preponderantes na expansão no mercado 
de derivativos. No aspecto econômico, o Banco de Liquidações Internacionais 
apresentam os seguintes fatores que contribuíram para a evolução dos mercados 
futuros financeiros: aumento do risco de preços macroeconômicos, crescimento 
da demanda por proteção contra riscos de preços e disposição dos especuladores 
de assumir riscos de preços.

A disseminação dos derivativos pode ser claramente evidenciada com base 
nas informações quantitativas levantadas por Lopes (2010), embasando-se nas 
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informações do BIS (Bank for International Settlements) entre 1998 e 2008.

Benayon (2009), analisando o contexto pós-crise de 2008 e tendo como fonte 
estatística o BIS, reportou que o estoque em valor nominal dos derivativos no 
mercado mundial era da impressionante ordem de US$ 600 trilhões. 

3.1 Conceituação de derivativos

De acordo com Assaf Neto e Saunders (2002), Spinola (1998), Fortuna (2005) 
e Pinheiro (2007), de uma forma geral, os instrumentos financeiros conhecidos 
como derivativos são títulos cujo valor depende do valor de um título básico sobre 
o qual estes são negociados, e podendo ser utilizados por pessoas jurídicas dos 
mais diversos setores da economia em suas estratégias financeiras, principalmente 
para gerenciar riscos e mitigar as incertezas. O Banco Central do Brasil (Bacen), 
por meio da Circular n. 3.082, de 30 de janeiro de 2002, no artigo 1º, parágrafo 1º, 
define os instrumentos derivativos como:

De junho/1998 a dezembro/2008 o volume total (amount 
outstanding) de derivativos — incluindo moeda, juros, 
commodities e crédito — passou de 72 para quase 592 trilhões 
de dólares, um aumento de 721% no período. [...] Observando-
se apenas as operações envolvendo moedas e tendo como 
uma das contrapartes empresas não financeiras, o volume 
total atingiu USD 9,1 trilhões ao final de 2008, um aumento de 
115% em comparação a 10 anos antes, e o valor de mercado 
chegou a USD 737 bilhões. (LOPES, 2010, p. 14, grifo nosso)

[...] aqueles cujo valor varia em decorrência de mudanças em 
taxa de juros, preço de título ou valor mobiliário, preço de 
mercadoria, taxa de câmbio, índice de bolsa de valores, índice 
de preço, índice ou classificação de crédito, ou qualquer 
outra variável similar específica, cujo investimento inicial seja 
inexistente ou pequeno em relação ao valor do contrato, e que 
sejam liquidados em data futura. 
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De uma forma mais palpável, Assaf Neto e Saunders (2002, p. 331) expõem que 

Lopes, Galdi e Lima (2011) evidenciam que as características básicas desses 
instrumentos são: 

a) O valor muda em resposta à mudança específica na taxa de juros, preço de 
títulos e valores mobiliários, preço de commodities, taxa de câmbio, índice ou 
taxa de preços, índice de crédito, ou outra variável similar (por vezes denominado 
underlying); 

b) Nenhum ou pouco investimento inicial é requerido em relação a outros 
tipos de contratos que tenham resposta similar às mudanças nas condições do 
mercado.

c) A liquidação ocorrerá em data futura. As três condições aqui mencionadas 
precisam ser cumulativamente atendidas para que um contrato ou operação seja 
considerado como um derivativo.

Guttmann (2008, p. 20) destaca essas ferramentas em função de seu uso como 
instrumentos que “[...] ajudaram a reduzir os diferentes tipos de risco associados 
às finanças, e ainda serviram como excelentes ferramentas de especulação”. 
Considerando, primeiramente, o foco como uso não especulativo, podemos 
considerar a posição de Farhi (1999, p. 94), que destaca o seguinte::

[...] derivativos são instrumentos financeiros que se originam 
(dependem) do valor de outro ativo, tido como ativo de 
referência. Um contrato derivativo não apresenta valor próprio, 
derivando-se do valor de um bem básico (commodities, ações, 
taxas de juros etc.).

As operações de cobertura de riscos (hedge) consistem, 
essencialmente, em assumir, para um tempo futuro, a posição 
oposta à que se tem no mercado à vista. [...] o exportador que 
receberá divisas no futuro e vende contratos no mercado 
futuro ou compra uma opção de venda sobre as mesmas está 
realizando operações de hedge de venda, [...] tanto o industrial 
que tem uma dívida em divisas e compra contratos de câmbio 
no mercado futuro ou adquire opções de compra quanto o 
investidor que deverá dispor de uma soma em dinheiro num 
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Agora, levando em consideração o aspecto da possibilidade de especulação, 
Farhi (1999, p. 94) conceitua o termo como sendo:

Para exemplificar os efeitos nocivos do uso equivocado de derivativos como 
estratégia de arbitragem em empresas exportadoras, o Quadro 3.2, que foi 
adaptado de Farhi e Borghi (2009), evidencia os prejuízos financeiros de algumas 
empresas nacionais com derivativos quando da valorização do dólar frente ao real.

prazo dado e compra contratos de índice de valores estão 
realizando hedge de compra, embora suas posições no 
mercado à vista no momento das operações sejam distintas. 

[...] as posições líquidas, compradas ou vendidas, num mercado 
de ativos financeiros (à vista ou de derivativos) sem cobertura 
por uma posição oposta no mercado com outra temporalidade 
no mesmo ativo, ou num ativo efetivamente correlato.

Quadro 3.2 | Prejuízos financeiros de algumas empresas nacionais com derivativos quando 
da valorização do dólar frente ao real

Fonte: adaptado de Farhi e Borghi (2009).

Empresa Setor Perdas (em milhões de R$)

Aracruz Celulose 4.470

Grupo Votorantim Diversificado 2.184

Sadia Alimentos 760

Vicunha Têxtil Têxtil 315

Ajinomoto Alimentos 180

Karsten Têxtil 51

Hering Têxtil 42

Marcopolo Automotivo 29
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Conheça o caso da Sadia, com perdas de R$ 760 milhões em operações 
com derivativos. Acesse os seguintes links, disponíveis em:
<http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/sadia-temia-perder-mais-
ainda-com-derivativos-dizem-analistas-m0168377/>; <http://
economia.uol.com.br/ultnot/2008/09/26/ult29u63464.jhtm>. 
Acesso em: 19 set. 2016.

Conforme Pereira (2003), esses instrumentos podem ser utilizados por pessoas 
jurídicas dos mais diversos setores da economia para as seguintes estratégias 
financeiras, de forma combinada ou não: 

(a) Para realizar o que o mercado chama de hedge (proteção contra variações de 
taxas, moedas ou preços).

(b) Para aprimorar a gestão de riscos.

(c) Para ampliar ganhos financeiros extraordinários (alavancagem).

(d) Para arbitragem (tirar proveito da diferença de preços nos diversos mercados 
ou ativos).

(e) Para simples especulação (tomar uma posição no mercado futuro ou de 
opções sem uma posição correspondente no mercado à vista). 

Percebe-se, com clareza, que essas pessoas jurídicas podem permitir, ainda,  a 
proteção de todo tipo de ativo e passivo contra algum imprevisto financeiro futuro, 
como a desvalorização cambial ou a alta repentina de uma determinada taxa de 
juro ou índice de correção. Assaf Neto (2003) elencou as seguintes vantagens no 
uso desse instrumento financeiro: 

(a) Maior atração ao capital de risco, permitindo uma garantia de preços futuros 
para os ativos. 

(b) Criar defesas contra variações adversas nos preços.

(c) Estimular a liquidez do mercado físico.

(d) Melhor gerenciamento do risco e, consequentemente, redução dos preços 
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dos bens.

(d) Realizar negócios de maior porte com um volume relativamente pequeno 
de capital e nível aceitável de risco.

3.2 O mercado de derivativos

"Diante da profusão de inovações financeiras [...] é importante delimitar claramente 
o universo dos derivativos, em função de suas repercussões macroeconômicas 
distintas daquelas de outros tipos de instrumentos." (FARHI; BORGHI, 2009, p. 6). O 
mercado de derivativos é regulado por instituições públicas e privadas, por exemplo, 
o Bacen, a CVM e a BM&F. Apesar de não padronizadas, existe a regulamentação 
dos mercados de balcão, que ocorre por meio de celebração de contratos. O 
Quadro 3.3 apresenta um resumo da participação de cada instituição mencionada 
anteriormente na regulamentação do mercado de derivativos.

Quadro 3.3 | Instituições com influência regulatória sobre o mercado de derivativos no 
Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil (2002).

Instituição Regulamento

Banco Central Regula as operaçõe sintenacionais que ocorrem no mercado 
derivativo; fiscaliza as instituições financeiras do país, uma vez que 
uma de suas funções básicas é a regulamentação da expansão da 
moeda e do crédito, e regula todas as atividades financeiras com 
derivativosnão cobertas pela CVM.

CVM Regula todas as atividades do mercado de valores mobiliários e 
derivativos a ele ligados, exemplo: opções, termo e futuro sobre as 
ações, futuro de índices de bolsa de valores e opções sobre futuros de 
índices.

 BM&F A BM&F são instituições privadas sem fim lucrativos, promovem um 
local adequado às negociações dos diversos ativos; regulam todas as 
atividades que ocorrem em seu recnto de negociações; são entidades 
auto-reguladoras submetidas aos órgãos reguladores do governo.
São negociados na BM&F ativos financeiros (ouro, índice Bovespa, 
taxas de câmbio, taxas de juros, títulos da dívida externa) e ativos 
agropecuários (açúcar, álcool, algodão, bezerro, boi gordo, café, 
milho, soja).

Mercado de balcão As operações do mercado de balcão são realizadas fora do recinto 
das bolsas e diretamente entre as partes. As transações podem ser 
efetuadas entre duas instituições financeiras (IF), entre uma IF e uma 
empresa comercial, ou até sem a participação de IF.
Há operações de balcão que são registradas em bolsas como as 
operações de swap e a termo, quando realizadas na BM&F.
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3.3 Participantes do mercado de derivativos

Segundo Lima e Lopes (1999), podemos dividir os agentes participantes do 
mercado de derivativos em dois segmentos distintos: investidores e institucionais. 
O grupo dos investidores é composto pelos hedgers, especuladores e arbitradores. 
O grupo institucional está no papel da Clearing House da BM&F. Para Bessada 
(2003), a classificação também é fruto do relacionamento de cada participante 
com o produto-objeto do contrato, ou seja, sua intenção quando decide operar 
nesse mercado.

 

3.3.1 Hedgers

Os hedgers são  "[...] agentes econômicos que desejam proteger-se dos riscos 
derivados das flutuações adversas de preços de commodities, taxas de juros, 
moedas estrangeiras etc. A função, ou intenção, do hedger é a administração de 
risco". (BESSADA, 2003, p. 27). Para Silva Neto (1998), por meio do hedge, a empresa 
busca reduzir ou preferencialmente anular um risco inerente à sua atividade 
econômica principal. O hedger abre mão de possíveis ganhos futuros para não 
incorrer em perdas. Como fica evidente, ele não tem o objetivo de especular com 
o ativo que está negociando, mas sim proteger uma operação que pode ocasionar 
perdas futuras. Segundo Iudícibus, Martins e Gelbcke (2000, p. 536), os hedgers 
estão divididos em: 

3.3.2 Especuladores

Os especuladores são os agentes que buscam ganhos financeiros e assumem 
uma posição de risco, entrando e saindo do mercado rapidamente e sem interesse 
comercial no objeto de negociação. Apesar de o especulador ser condenado por 

(a) Hedgers vendidos: são os que querem proteger-se de 
eventuais variações negativas dos preços, pois temem que os 
preços declinem; e b) Hedgers comprados: buscam proteger-
se contra possíveis variações positivas nos preços. Nesse caso, 
se os preços sobem, eles podem comprar a mercadoria pelo 
preço previamente estabelecido. Assim, tanto o comprador 
quanto o vendedor podem utilizar o mercado futuro 
para garantir o preço dos produtos. Com participação do 
especulador, o mercado ganha liquidez e transparência, pois 
o risco das operações será assumido por um terceiro que não 
tem interesse em adquirir o ativo.
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muitos economistas, principalmente nas últimas crises financeiras mundiais, ele 
desempenha papel primordial no mercado, dando liquidez aos papéis e assumindo 
riscos. Bessada (2003, p. 29) classifica um especulador como ator indispensável 
nos mercados de futuros “[...] pois é ele que se dispõe a assumir o risco dos 
hedgers”. Assaf Neto (2012) afirma que a presença do especulador no mercado 
futuro, apesar de ser mal compreendida e criticada por muitos, é importante 
no sentido de atribuir liquidez às operações. Ao assumir o risco dos contratos 
futuros, o especulador colabora com as operações de hedging, as quais visam a 
proteção dos investidores das variações adversas nas cotações do mercado. Para 
Silva Neto (1998), a atividade do especulador não está relacionada com o bem, 
objeto do contrato de derivativos, ou seja, ele não tem interesse no bem, apenas 
assume posições no mercado para obter a exposição ao risco de oscilação de 
preços. O especulador assume o risco de perdas futuras na esperança de auferir 
ganhos futuros. Sem ele, o hedger não teria a quem repassar o risco. Além disso, 
o especulador participa da formação do preço futuro dos bens. Como está 
assumindo riscos de que não dispunha antes da operação, ele tende a buscar 
o maior número de informações possíveis sobre o ativo que está negociando, 
contribuindo, dessa forma, com as expectativas futuras sobre o comportamento 
dos preços (BESSADA, 2003).

3.3.3 Arbitradores

Para Bessada (2003), os arbitradores são os participantes do mercado que 
procuram lucro sem risco, realizando operações simultâneas em dois ou mais 
mercados, aproveitando-se da má formação dos preços. As oportunidades de 
arbitragem não duram muito tempo, isso porque os arbitradores rapidamente 
corrigem as distorções. Em geral, as discrepâncias de preços ocorrem de diferenças 
nos mercados à vista e futuro, oferecendo oportunidade de ganho sem risco para 
os arbitradores. Para Silva Neto (1998), o arbitrador é o agente que, assumindo 
muito pouco risco, opera em mais de um mercado simultaneamente para se 
valer de distorções de preços relativos. Ele é responsável pelo estabelecimento de 
preços futuros e pela manutenção de uma relação entre estes e à vista. 

3.3.4 Market makers

Silva Neto (1998) explicita que os market makers, normalmente, são bancos ou 
corretoras que operam sempre em determinado mercado, que carregam posições 
próprias, ou seja, investindo seu próprio capital, bem como se especializando em 
certos produtos e papéis. Uma das vantagens que eles têm em relação aos demais 
participantes é que gozam de redução de custos operacionais e possuem a 
preferência em qualquer negócio. Entretanto, são obrigados a oferecer preços de 
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compra e venda para o produto em que se especializaram. A atuação dos market 
makers ou especialistas no mercado garante boa liquidez ao produto operado e 
ainda auxilia na formação de seu preço. Silva Neto (1998, p. 31) acrescenta que 
“[...] quando o especialista atuar em uma ação negociada em bolsa de valores, ele 
nunca poderá ter vínculos com a empresa que opera. Entretanto, ele se tornará um 
especialista naquele papel”.

3.3.5 Corretoras

As sociedades corretoras fazem parte do grande conjunto de intermediários no 
mercado de futuros. Segundo Forbes (1994, p. 30), a Commodities Futures Trading 
Commission (CFTC), órgão regulador do mercado de futuros nos Estados Unidos, 
define os intermediários desse mercado como:

Para Lima e Lopes (1999, p. 21), as corretoras são as intermediárias que 
atuam entre os hedgers e especuladores. Suas receitas provêm da corretagem 
— geralmente, uma porcentagem inversamente proporcional ao montante 
das operações realizadas. As corretoras cujos títulos são patrimoniais da bolsa 
participam diretamente do mercado. Caso contrário, devem se utilizar de um 
membro credenciado que seja sócio da bolsa.

De acordo com a Chicago Board of Trade (CBOT) apud Forbes (1994), 
as sociedades corretoras, dentre o conjunto de intermediários, são as mais 
importantes e significativas. Elas constituem um segmento altamente diversificado 
do mundo financeiro. Algumas são escritórios locais ou representantes de empresas 
multinacionais em que operam em todos os tipos de investimentos financeiros; 
outras se restringem aos mercados de commodities e de ações; além disso, há 
as que realizam somente intermediações no mercado de futuros. Existem, entre 
elas, as que se especializam em contas comerciais de hedging, outras que só se 
dedicam ao público-especulador em futuros. Dessa forma, no mercado de futuros, 
as corretoras assumem expressão significativa perante os intermediários, seja por 

indivíduos, associações, sociedades, corporações ou grupos, 
engajados na aceitação ou no repasse de ordens de compra 
ou de venda de uma commodity, para entrega futura em bolsa 
autorizada, segundo regras de tal instituição, que recebem 
somas em dinheiro, títulos de crédito ou bens reais, ou abrem 
crédito para margear, garantir ou assegurar todos os negócios 
ou contratos que resultam, ou possam resultar, da execução 
de ordens.
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seu porte ou por sua diversificação e experiência no mercado financeiro, ou por 
sua especialização.

3.3.6 Câmaras de compensação

Em vista tanto do crescimento quanto do desenvolvimento dos mercados, 
mais e mais pessoas e empresas procuram fazer uso desse instrumento para 
garantir preços, fornecer produtos e especular. A circulação de valores nas bolsas 
passou a ser feita em volumes grandes. Problemas na liquidação de posições 
poderiam atingir proporções catastróficas, o que comprometeria a confiança no 
sistema. Os corretores perceberam que, caso um de seus clientes não honrasse 
os compromissos assumidos, poderiam ficar numa posição delicada, perdendo a 
confiança no mercado. Para resolver esse problema e diminuir o risco de liquidação 
dos derivativos, os corretores resolveram formar outra instituição, objetivando 
garantir operações realizadas nas bolsas. Surge, assim, a câmara de compensação. 
Silva Neto (1998) afirma que clearing house é o termo usado em países de todo 
o mundo, o qual diferencia uma câmara de liquidação de uma bolsa de valores 
para a de futuros, assumindo muito mais riscos de crédito. Embora homônimas no 
cumprimento de uma função bancária, por facilitarem a transferência de recursos 
entre as partes contratantes e seus agentes, as câmaras de compensação nos 
mercados bancários e mercados futuros têm atribuições bem diferentes.

As câmaras de compensação, nos mercados futuros, que organizam o registro, 
a liquidação e a compensação de operações financeiras de uma bolsa ou mercado 
de títulos, têm atribuições específicas. São parte integrante daquilo que o próprio 
contrato a futuro significa e um aspecto essencial do mercado. Forbes (1994, p. 
27) afirma que no mercado de futuros, as câmaras de compensação, na prática, 
atuam como “[...] a vendedora de todos os compradores e a compradora de todos 
os vendedores”, assegurando o acerto e a liquidação de suas respectivas posições, 
de acordo com os termos de valores exatos dos negócios contratados. Assim, 
a câmara de compensação vale-se, entre outros itens, de dois instrumentos ou 
mecanismos básicos: o ajuste diário e a margem de garantia. Spinola (1998) cita 
que, com o ajuste diário, as posições mantidas pelos clientes nos contratos futuros 
são acertadas financeiramente dia a dia, o que permite que os débitos e créditos 
sejam liquidados antes da data de vencimento do contrato.

Enquanto que a margem de garantia obriga o depósito, inicialmente em 
dinheiro, para os clientes que detêm posição de risco em aberto na bolsa, na 
BM&F essa margem pode ser substituída por qualquer um dos ativos: ouro, títulos 
públicos ou privados e ações. O depósito tem como finalidade tanto demonstrar a 
vontade do contratante de saldar seu compromisso quanto garantir o pagamento 
de pelo menos alguns ajustes diários negativos, se for o caso. É, pois, um depósito 
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de boa-fé, uma performance bond. As câmaras de compensação são geralmente 
associações constituídas por membros de compensação (clearing members), 
que capitalizam a empresa. Elas podem existir, segundo Rudge e Cavalcante 
(1993), como uma divisão de bolsas capitalizadas e fortes, ou como empresa 
independente, especialmente criada para registrar, compensar, bem como liquidar 
contratos de futuros.

3.4 Ambientes do mercado de derivativos e seus contratos

Para Fortuna (2005), o mercado de derivativos é composto por basicamente 
por quatro ambientes:

•	 Mercado a termo.

•	 Mercado futuro.

•	 Mercado de opções.

•	 Mercado de swaps.

Martins (2004) explica que todas as operações negociadas no ambiente dos 
mercados de derivativos são amparadas em instrumentos contratuais — que 
expõem todas as características das operações, por exemplo: data da operação, 
vencimento, preço, etc. — em que os participantes têm garantidos seus direitos e 
obrigações.

3.4.1 Mercado a termo

Lopes, Galdi e Lima (2011) apontam que o surgimento dos contratos a termo 
está relacionado ao objetivo de reduzir a incerteza sobre o preço futuro das 
mercadorias negociadas. Esses contratos não precisam ser negociados em bolsa 
e suas características variam de contrato para contrato, dependendo do desejo 
das partes relacionadas. Neles não há padronização, e os negócios são realizados 
por intermédio de um contrato comercial comum, que estabelece as condições e 
características da entrega futura das mercadorias. O mercado a termo se constitui 
de “acordos de compra e venda de um determinado ativo que estabelecem 
um preço entre as partes para liquidação em uma data futura específica”. Para 
Fortuna (2005), uma das vantagens dos contratos negociados nesse mercado é a 
inexistência de ajustes diários, pois a liquidação da operação pelas partes ocorre  
pela entrega física ou pela própria liquidação financeira na data da entrega. 
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3.4.2 Contrato a termo ou forward

Os forwards regem operações de compra e venda de um bem entre as partes 
especificadas no contrato (vendedor e comprador), por um preço fixado em 
data futura. Nesse contrato pode ocorrer a liquidação física (entrega do bem) e 
financeira, ou, em alguns casos, é somente prevista a liquidação financeira por 
diferença. Esta por diferença é um ágil mecanismo que busca tornar as operações 
mais flexíveis, ou seja, não depende da entrega ou da disponibilidade do ativo 
negociado.

3.4.3 Mercado futuro

O mercado futuro é o ambiente em que uma contraparte (investidor) assume um 
compromisso contratual para comprar ou vender determinado ativo — mercadoria, 
ativo financeiro ou índice econômico — a um preço previamente estipulado para 
liquidação em data futura, também previamente acordada (SILVA NETO, 1998, 
BESSADA, 2003, FIGUEIREDO, 2005, LOPES; GALDI; LIMA, 2011). Para Lopes, Galdi 
e Lima (2011, p. 43), os contratos negociados nesse mercado “[...] surgiram de uma 
limitação dos contratos a termo, que é a excessiva variabilidade das características 
dos contratos elaborados, já que não há uma padronização”. 

Para Oliveira e Braga (2008, p. 5), pode-se descrever como características 
específicas desse mercado:

•	 os representantes dos compradores e dos vendedores se 
reúnem em um recinto específico, nas bolsas, negociando 
contratos, fazendo com que as contrapartes — hedgers, 
especuladores e arbitradores — permaneçam no 
anonimato;

•	 os contratos são padronizados: preço, quantidade, 
qualidade e prazo de liquidação são especificados;

•	 qualquer uma das partes pode liquidar seu contrato antes 
do prazo, revertendo sua posição, se comprado, vende, e 
se vendido, compra o contrato, encerrando-o;

•	 as bolsas asseguram que as obrigações assumidas no 
contrato entre as partes sejam honradas, caso haja 
inadimplência de uma das partes;

•	 a bolsa ajusta a mercado todas as posições de futuros, 
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determinando uma margem de garantia para a cobertura 
de eventual inadimplência de uma das partes, em que 
compradores e vendedores estão obrigados a efetuarem 
ajustes diários — se o valor do ativo-objeto estiver, no dia, 
maior que o pactuado, o comprador deposita a diferença; 
se menor, o vendedor deposita.

•	 o mercado futuro tem mais participantes e, devido às 
garantias exigidas pela bolsa, garantem maior liquidez que 
o mercado a termo. 

3.4.4 Contratos de futuro

Normatizam operações realizadas somente no âmbito dos pregões nas bolsas 
de mercadorias e futuros. As operações são para um compromisso de comprar ou 
vender um bem por preço fixado em data. Assim como os contratos a termo, pode 
ocorrer a liquidação física e financeira, ou a liquidação financeira pela diferença. 
Um dos aspectos importantes desses contratos é a padronização, exatamente em 
virtude de serem negociados em bolsa. Por causa da normatização, os contratos 
de futuro são bem menos flexíveis do que seus precursores, os contratos a termo. 
Em termos gerais, o de futuro caracteriza-se por: 

(a) Padronização acentuada.

(b) Elevada liquidez. 

(c) Negociação transparente em bolsa mediante pregão. 

(d) Possibilidade de encerramento da posição com qualquer participante em 
qualquer momento, graças ao ajuste diário do valor dos contratos. 

(e) Utilização do mecanismo das margens depositadas em garantia e do ajuste 
diário para evitar a acumulação de perdas. 

As desvantagens operacionais do mercado futuro são: 

(a) Exigência de elevada movimentação financeira por causa dos ajustes diários 
(instabilidade no fluxo de caixa). 

(b) Custo mais elevado do que os contratos a termo. 

(c) Necessitar de depósito de garantias.

O Quadro 3.4 evidencia a comparação entre esses mercados.



Mercado de capitais e derivativos

U3

143

3.4.5 Mercado de opções

No mercado de opções, negocia-se o direito de comprar ou de vender um 
bem (mercadoria ou ativo financeiro) por um preço fixo numa data futura. Quem 
adquirir o direito deve pagar um prêmio ao vendedor, tal como num acordo de 
seguro. Contratos de opções: a grande diferença desse contrato com relação 
aos anteriores é que nessas operações o comprador tem o direito sobre um ativo, 
mas não uma obrigação, ou seja, pode ou não exercer o direito de compra. Em 
contrapartida, impõe ao vendedor uma obrigação, e não um direito. Para Assaf 
Neto (2012), existem basicamente dois tipos de opções: as de compra (call) e as 
de venda (put). A de compra é um contrato que dá ao seu titular o direito, não a 
obrigação, de comprar um ativo a um preço fixado, em um prazo preestabelecido. 
A de venda é similar, sendo que o titular da opção adquire o direito de vender 
o objeto de negociação em certa data por determinado preço. Não se tem a 
obrigação de exercer o contrato, mas sim o direito.

3.4.6 Mercado de swap

No mercado de swap (permuta, em português), negocia-se a troca de 

CARACTERÍSTICAS FUTUROS A TERMO

Objetivo Proteção contra variações nos 
preços e especulação, sem 

que haja, na maioria das vezes, 
transferência das mercadorias

Proteção contra variações nos 
preços, normalmente com 

entrega do produto contratado

Negociabilidade Podem ser negociados antes 
do vencimento

Raramente são negociados 
antes do pagamento

Responsabilidade Câmara de compensação Partes contratantes

Quantidade/qualidade Estabelecidas pela bolsa Estabelecida pelas partes

Local de negociação Bolsa de futuros Estabelecido pelas partes

Sistema de garantias Sempre haverá garantias Nem sempre existirão garantias

Vencimentos Estabelecidos pela bolsa de 
futuros

Negociados pelas partes

Participantes Qualquer pessoa física ou 
jurídica

Produtores ou consumidores

Ajustes Diários No vencimento

Variações nos preços Diárias Não muda o valor do contrato

Porte dos participantes Pequenos, médios e grandes Grandes

Credibilidade Não é necessário dar 
comprovação de situação 

creditícia

É normalmente exigido do alto 
padrão de crédito

Quadro 3.4 | Comparação entre termos e futuros

Fonte: Lopes, Galdi e Lima (2011, p. 44).
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rentabilidade entre dois bens (mercadorias ou ativos financeiros). Pode-se definir o 
contrato de swap como um acordo entre duas partes, que estabelecem a troca de 
fluxo de caixa tendo como base a comparação da rentabilidade entre dois bens. 
Por exemplo: swap de ouro versus taxa prefixada. Se no vencimento do contrato a 
valorização do ouro for inferior à taxa prefixada negociada entre as partes, receberá 
a diferença a parte que comprou a taxa prefixada e vendeu ouro. Se a rentabilidade 
do ouro for superior à taxa prefixada, receberá a diferença a parte que comprou 
ouro e vendeu taxa prefixada. Pode-se observar que a operação de swap é muito 
semelhante à operação a termo, uma vez que sua liquidação ocorre integralmente 
no vencimento. Eles regulamentam operações em que ocorre a troca de fluxos de 
caixa entre as partes envolvidas. Os contratos de swap têm muita flexibilidade, pois 
as contrapartes negociam diretamente entre elas — mercado de balcão, fora do 
recinto dos pregões — e podem definir as características da operação como prazo, 
volume e a possibilidade de liquidações parciais ao longo do tempo.

O Quadro 3.5 foi construído com base em Silva Neto (1998), Bessada (2003), 
Figueiredo (2005) e Lopes, Galdi e Lima (2011). Ele apresenta, de forma resumida, 
as diferenças entre os principais contratos de derivativos.

Quadro 3.5 | Principais diferenças entre contratos de derivativos

Fonte: Silva Neto, (1998); Bessada (2003); Figueiredo (2005);  Lopes, Galdi e Lima (2011).

Contrato a termo Contrato futuro
Contrato de 

opções
Contrato de 

swap

Natureza

Comprador e 
vendedor negociam 
a compra ou venda 
de determinada 
quantidade do 
objeto a um 
determinado preço 
e determinada data 
futura

Comprador e 
vendedor se 
comprometem a 
comprar e vender 
determinada 
quantidade do 
objeto a um 
determinado preço 
e data futura

Comprador paga 
para ter o direito 
de comprar ou 
vender e vendedor 
obriga-se a vender 
ou comprar se a 
contraparte quiser 
exercer seu direito

As partes se 
obrigam a trocar 
o resultado 
líquido das 
diferenças entre 
os fluxos de 
rendimentos

Tamanho do 
contrato

Negociável Padrão Padrão Negociável

Data de 
vencimento

Negociável Padrão Padrão Negociável

Metodologia 
do negócio

Preços 
determinados 
entre comprador e 
vendedor

Preços 
determinados na 
bolsa de futuros

Preços negociados 
em bolsa

Preços 
negociados entre 
comprador e 
vendedor

Margem de 
garantia

Dependente das 
relações de crédito 
entre vendedor e 
comprador

Ambos depositam 
margem de garantia 
na bolsa. Ajustes 
sãop diários

Somento o 
vendedor é 
obrigado a 
depositar margem 
de garantia, sem 
ajustes diários

Dependente 
das relações de 
crédito entre 
vendedor e 
comprador
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3.5 Principais operações de derivativos

As operações de derivativos são concretizadas no âmbito do mercado de 
capitais que, por sua vez, abrange negociações com valores mobiliários, tendo 
como característica básica uma ampla gama de modalidades. Segundo Lima e 
Lopes (1999), podemos definir como principais operações com derivativos: (a) as 
de “primeira geração” que são: contratos a termo (forward), contratos a futuro; 
opções de compra (call) e opções de venda (put); e contratos de swaps, e (b) as 
de segunda geração, que são combinações variadas interligando os mercados, 
ou seja, derivados dos derivativos, que são: straddle (compra de uma call e uma 
put pelo mesmo preço de exercício); strangel (igual ao straddle, mas com preço 

Já o Quadro 3.6 apresenta, segundo a BM&F (2014), as principais diferenças 
entre as modalidades de derivativos de primeira geração em função dos mercados 
onde estão inseridas.

Mercado
a termo

Mercado
futuro

Mercado de 
opções

Mercado de swap

Onde se 
negocia

Balcão ou bolsa Somente bolsa Balcão ou bolsa Balcão ou bolsa

O que se 
negocia

Compromisso de 
comprar ou vender 
um bem por preço 
fixado em data 
futura

Compromisso de 
comprar ou vender 
um bem por preço 
fixado em data 
futura

Os compradores 
adquirem o direito 
de comprar ou de 
vender por preço 
fixo em data futura

Compromisso de 
troca de um bem 
por outro.
Trocam-se fluxos 
financeiros

Posições
Ausência de 
intercambialidade* Intercambialidade Intercambialidade

Ausência de 
intercambialidade

Liquidação

A estrutura mais 
comum é a 
liquidação somente 
no vencimento.
Há contratos em 
que o comprador 
pode antecipar a 
liquidação

Presença de ajuste 
diário. Compradores 
e vendedores têm 
suas posições 
ajustadas 
financeiramente 
todos os dias, com 
base no preço de 
fechamento da 
bolsa

Liquidam-se 
os prêmios na 
contratação da 
operação. No 
vencimento, 
apura-se o valor 
da liquidação a 
partir do exercício 
do direito dos 
compradores

Somente no 
vencimento ou 
antecipadamente, 
com a 
concordância das 
partes

Quadro 3.6 | Principais diferenças entre as modalidades de primeira geração

Fonte: BM&F (2014).

* Possibilidade de recompra/revenda do contrato. Exemplo: Uma indústria de café que 
julga que o preço do café irá subir tem a possibilidade de comprar um contrato de café para 
entrega futura. Antes da data estabelecida para a entrega efetiva do café, esse comprador 
deverá vender um contrato de café e, assim, cessar sua responsabilidade de recebê-lo, se 
assim julgar o mais correto.
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de exercício diferente); strap (compra de duas call e uma put); butterfly (compra 
de uma call de exercício baixo, venda de duas call de exercício médio e compra 
de uma call de exercício baixo) e condor ou box (que, se usada como futuro de 
índice, transforma uma aplicação de renda variável em renda fixa).

As principais operações de derivativos concretizadas na BM&F e sua ambientação 
são apresentadas por meio do Quadro 3.7.

Quadro 3.7 | Principais operações de derivativos concretizadas na BM&F e sua ambientação

(continua)

Tipo de 
mercado

Tipo de 
contrato

Especificidade 
do contrato

Principal característica

Balcão

Termo
NDF (Non 
Deliverable 
Forward)

Utilizado para garantir determinada variação 
cambial através de compra e venda de moeda 
estrangeira sem entrega futura

Swap

Juros 

Utilizado para controlar riscos associados com 
as flutuações de taxas de juros, normalmente, 
troca-se rentabilidade pré-fixada por pós-fixada e 
vice-versa (mercado interno)

Moedas

Utilizado para converter, por exemplo, um valor a 
receber ou a pagar indexado a uma moeda para 
outra moeda. Basicamente, troca-se rentabilidade 
de moeda estrangeira por rentabilidade no 
mercado interno (pré ou pós-fixada) e vice-versa

Opções 
flexíveis

Futuro de 
moeda

Utilizado para estabelecer um preço máximo de 
compra (call) e um preço mínimo de venda (put) 
de moeda estrangeira

Bolsa Futuro

DI

Utilizado para se tomar uma posição proprietária 
no mercado de taxa de juros pré-fixada, e 
também como um instrumento de hedge, para 
instituições financeiras, das transações com 
clientes ou como instrumento de hedge de 
outras posições financeiras contábeis das firmas

Dólar futuro

Utilizado para se tomar uma posição proprietária 
no mercado de moedas (moeda local x 
dólar norte-americano), e também como 
um instrumento de hedge para instituições 
financeiras, das transações com clientes ou 
como um instrumento de hedge das posições 
financeiras contábeis das firmas

DDI

Utilizado para se tomar uma posição proprietária 
no mercado de taxa de juros local de dólar e no 
mercado de moeda (moeda local x dólar norte-
americano) e também como um instrumento 
de hedge, para instituições financeiras, das 
transações com clientes ou como instrumento 
de hedge de outras posições finceiras contábeis 
das firmas
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Vamos ver dois exemplos de derivativos? As modalidades de NDF e swap 
cambial são duas modalidades muito empregadas no cotidiano das organizações 
brasileiras.

3.5.1 NDF — mercado a termo

Termo de moedas ou Non Deliverable Forward (NDF). É uma modalidade de 
derivativos ambientada no mercado a termo, operada por meio de balcão, ou 
seja, fora da BM&F, que estão regulamentadas pelo Banco Central desde 2001 
— Resolução 2.873. São concretizadas por meio de negociação direta entre as 
contrapartes com o emprego de instituições financeiras. Seu objetivo principal é 
a proteção financeira das operações comerciais — importação e exportação — 
eliminando o risco das oscilações do real frente a moedas estrangeiras. Segundo 
Fortuna (2005), essa modalidade não contempla a entrega física do ativo financeiro 
negociado, e a liquidação ocorre pela troca financeira da diferença entre o preço 
acordado inicialmente e a cotação vigente na data do vencimento do contrato. 
Os contratos derivativos envolvendo operações de NDF são registrados na 
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (Cetip). Nessa operação, os 
participantes realizam operações de compra e venda de moeda estrangeira sem 
entrega física, em uma taxa de câmbio acordada para uma data futura específica. 
A operação oferece flexibilidade, permitindo a livre negociação do tamanho do 
contrato e prazo de vencimento. Há o efeito sintético de um swap em que o 
cliente não é tributado na fonte (IR), caso ajuste positivo a seu favor. Público-alvo: 
empresas que tenham ativos ou passivos indexados a moedas estrangeiras e que 
procurem proteção contra uma flutuação da cotação destas frente ao real. Motivo: 
a empresa tem a necessidade de proteger-se contra uma possível elevação do 
dólar, que acarretará maior desembolso no pagamento de importações, podendo 
o seu produto chegar a um custo final superior ao preço de venda ao consumidor.

Fonte: Kimura, Basso e Climeni (2004, p. 4).

Ibovespa

Utilizado para assunção de exposição ao risco de 
mercado brasileiro ou para proteção de carteiras 
de ações, semelhantes ao Índice de ações da 
Bolsa de Valores de São Paulo

Swap 
cambial

SCC/SC3
Utilizado para tomar uma posição proprietária no 
mercado de taxa de juros fixa em dólar x posição 
pós-fixada localmente (CDI)

Opções 
listadas

Futuro de 
moeda

Utilizado para estabelecer um preço máximo de 
compra (call) e um preço mínimo de venda (put) 
de moeda estrangeira com montante e prazo 
padronizados
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Considere o seguinte exemplo: uma indústria metalúrgica que comercializa 
seus produtos derivados de aço apenas no mercado interno nacional, importou 
US$ 1,0 MM em junho de 2007 (paridade R$ X US$ 1,93) para pagamento em 
dezembro de 2008. As projeções para a cotação do US$ futuro, de dezembro 
de 2008, eram de R$ 2,10. Sendo assim, ela decide concretizar uma operação 
de NDF, comprando o mesmo volume financeiro — US$ 1,0 MM x R$ 2,10 = R$ 
2.100.000,00 para o prazo. Desse modo, a empresa eliminou o risco da variação 
cambial, travando a paridade taxa de US$ em R$ 2,10. Em dezembro de 2008, a 
empresa precisa fechar o câmbio para liquidação da importação. A paridade R$ 
X US$ atingiu, por diversos fatores políticos e econômicos, R$ 2,34. Comprando 
dólares, ela desembolsará R$ 2.340.000,00. Entretanto, pela proteção por meio da 
operação de NDF, ela receberá um crédito de R$ 240.000,00, resultando em um 
desembolso líquido de R$ 2.100.000,00. Se a paridade US$ X R$ tivesse sofrido 
uma redução de R$ 2,10 para R$ 1,90, a empresa compraria dólares em dezembro 
de 2008, totalizando R$ 1.900.000,00 e teria ainda uma despesa de R$ 200.000,00 
referente ao NDF, totalizando um desembolso líquido de R$ 2.100.000,00.

Entre as vantagens, podemos citar: (a) não há depósito inicial de margem; 
(b) não existem ajustes durante a vigência da operação; (c) não há incidência de 
emolumentos da BM&F.

 

3.5.2 Swap

Segundo Martins (2004), a modalidade de swap é um conjunto de contratos a 
termo por meio do qual as partes trocam o fluxo financeiro de suas operações sem 
trocar os respectivos principais. Apresenta-se como uma forma de se buscar isolar 
um risco, repassando-o de quem não o deseja para quem está disposto a corrê-lo. 
Os principais indexadores que são permutados por meio dos contratos nesse tipo 
de operação são as taxas de juros e as divisas estrangeiras.

Segundo Silva Neto (1998), a modalidade de swap consiste basicamente em 
uma troca de um indexador por outro, com melhor potencial de desempenho. 
Possibilita garantir que a rentabilidade de um ativo, ou a correção de um passivo 
que originariamente estava atrelado a um indexador, seja permutada por outro 
considerado potencialmente mais atrativo. 

Silva Neto (1998, p. 72) cita os principais requisitos que dão origem aos swaps 
como sendo: (1) descasamento entre ativo e passivo das partes contratantes, o que 
gera o risco; (2) prazo de vencimento das operações que causam o descasamento; 
(3) características do descasamento; (4) troca do fluxo ou resultado financeiro 
resultante do descasamento; (5) eliminação ou diminuição dos riscos existentes.
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3.5.2.1 Swap cambial

Grinblatt e Titman (2005, p. 209) conceituam o swap cambial (ou de moe da) 
como sendo um instrumento que “troca fluxos de caixa de duas moedas diferentes”. 
Exemplo de swap cambial: para facilitar o entendimento desse instrumento, temos 
a seguinte situação: a empresa X tem um passivo indexado ao dólar americano no 
valor de US$ 1.000.000,00, com juros de 5,00% a.a. (taxa linear) e vencimento 
futuro para 180 dias, mas somente tem ativos em reais, ou seja, seus recebimentos 
são em moeda nacional, o que configura um risco de mercado (desvalorização 
do real). Temendo uma alta na paridade dessa moeda estrangeira, a empresa X 
procura uma instituição financeira, devidamente credenciada, para indexar sua 
dívida à moeda nacional. Após verificar a paridade cambial na data presente, 
supondo que US$ 1,00 = R$ 2,20; a instituição financeira calcula o montante a ser 
protegido, ou seja, o valor presente da obrigação com vencimento futuro: valor = 
US$ 1.000.000/(1 + 0,05/360 X 180) = US$ 975.609,76, e informa a taxa relativa ao 
pré-fixado: 14% a.a. (exponencial). Assim, o montante principal na data presente é 
de R$ 2.146.341,76. No Quadro 3.8, podemos observar os três cenários possíveis.

A conclusão do exemplo é que qualquer que seja o comportamento do dólar, 
o passivo da empresa X está fixada, em uma paridade R$ X US$ de R$ 2,29, ou seja, 
seus custos podem ser calculados com precisão.

3.6 Principais operações — mercado futuro — na BM&F

Na visão de Figueiredo (2005), o principal instrumento derivativo no mercado 

Quadro 3.8 | Cenários possíveis em um exemplo de swap cambial

Fonte: elaborado pelo autor. 

NO VENCIMENTO CENÁRIO 1
US$ 2,15

CENÁRIO 2 
US$ 2,29166568

CENÁRIO 3
US$ 2,50

1 Montante da parte 
ativa

US$ 975.609,76 X 
1,25 X 2,15 =

R$ 2.150.000,00

US$ 975.609,76 X 
1,25 X 2,29166568 = 

R$ 2.291.665,58

US$ 975.609,76 X 
1,25 X 2,50 =

R$ 2.500.000,00

2 Montante da parte 
passiva

R$ 2.146.341,76 X 
(1,14)1/2 =

R$ 2.291.665,58 R$ 2.291.665,58 R$ 2.291.665,58

3 Resultado do swap 
(1 — 2)

(R$ 141.665,68) R$ 0,00 R$ 208.334,32

Desembolso 
empresa X

R$ 2.291.665,58 R$ 2.291.665,58 R$ 2.291.665,58

Valor unitário do 
US$

R$ 2,29166568 R$ 2,29166568 R$ 2,29166568
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brasileiro são as operações de contratos futuros, já que representam 90% de 
todos os contratos negociados na BM&F. Ainda segundo esse autor, os principais 
contratos futuros negociados na BM&F são por ordem de quantidade de contratos 
e volume financeiro operado: DI1 — DI de 1 dia; DOL — dólar comercial; IND — 
Ibovespa; WDO — minicontrato de dólar e WIN — minicontrato Ibovespa.

Vale ressaltar que a concretização de operações em bolsa — no caso do Brasil, 
a BM&F —, assim como as demais operações no mercado financeiro, está sujeita 
a custos operacionais por transação. Lopes, Galdi e Lima (2011) apresentam cinco 
taxas: TOB — taxa operacional básica, taxa de emolumentos, taxa de registro, taxa 
de permanência e taxa de liquidação. 

Para conhecer detalhes de cada uma dessas modalidades, você 
deve acessar a página da BM&FBOVESPA: <http://www.bmf.com.
br/bmfbovespa/pages/contratos1/contratosProdutosFinanceiros1.
asp>. Acesso em: 20 set. 2016.

Para conhecer os detalhes desses custos, você deve acessar a página 
da BM&FBOVESPA, disponível em:
<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/serv icos/tar i fas/
derivativos/>. Acesso em: 20 set. 2016.

Em sua opinião, empresas de pequeno porte com administração 
familiar devem se aventurar no mercado de derivativos, 
principalmente para utilizá-los como ferramentas para ampliar 
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seus ganhos financeiros extraordinários (alavancagem)? 
Justifique.

1. Os derivativos são instrumentos financeiros que estão 
alocados no ambiente mercado de capitais, podendo ser 
utilizados em algumas estratégias frente às condições de 
mercado. Analise as alternativas a seguir e assinale a que 
corresponde corretamente à estratégia que busca oferecer 
aos participantes desse mercado proteção contra variações 
de taxas, moedas ou preços.
( ) Alavancagem.
( ) Hedge.
( ) Especulação.
( ) Arbitragem.

2. Para que as operações com derivativos ocorram num 
ambiente de confiabilidade e segurança, um conjunto de 
instituições, cada uma exercendo um papel específico, 
atua como regulador desse mercado. Analise as alternativas 
a seguir e assinale a que corresponde corretamente à 
instituição que regula todas as atividades do mercado de 
valores mobiliários e derivativos.
( ) Comissão de Valores Mobiliários.
( ) Banco Central do Brasil.
( ) BM&BOVESPA.
( ) Comitê de Política Monetária.
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Nesta unidade, tivemos a oportunidade de conhecer os 
princípios básicos de funcionamento do mercado de capitais, 
como componente do mercado financeiro, e ainda um de seus 
instrumentos: os derivativos. Dentre os assuntos abordados, 
tivemos: definição, objetivos, composição e funcionamento do 
mercado de capitais. Também identificamos sua contribuição 
para o desenvolvimento da economia de uma nação. Além 
disso, tivemos um contato bastante interessante com os 
derivativos, conhecendo sua definição, em que lugar podem ser 
empregados as vantagens e desvantagens de utilizá-lo, quais 
são os seus mercados e, por fim, conhecemos os participantes 
e os ambientes nos quais eles interagem.

Caro(a) acadêmico(a), você pode perceber que o mercado de 
capitais é um tema bastante interessante, embora bastante 
complexo. Contudo, por fazer parte do cotidiano tanto das 
pessoas quanto das empresas, requer que sempre estejamos 
atentos às possibilidades de ampliação dos negócios que 
ele permite. Por isso, é muito importante que você continue 
aprimorando e aprofundando seus conhecimentos com muito 
estudo e empenho, para isso, as referências bibliográficas 
disponíveis nesta unidade, empregando seu aprendizado 
em situações reais do seu dia a dia. Assim, será mais fácil 
compreender como esse mercado pode propiciar ganhos 
financeiros adicionais tanto para você quanto para a sua 
organização.
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1. O mercado secundário é responsável pela negociação de 
troca de titularidade entre os investidores. Estes encontram 
na Bovespa um ambiente seguro e favorável para efetivar 
essas negociações. Com relação a esse mercado, analise as 
sentenças a seguir:
I. Para operar nesse mercado, o investidor deve 
obrigatoriamente recorrer a uma corretora associada à 
Bovespa para efetivar a negociação.
II. O investidor e o emissor negociam livremente, sem 
intervenção da Bovespa.
III. O mercado secundário proporciona a liquidez aos 
investidores e o crescimento do mercado primário.
IV. O mercado secundário gera novos recursos às 
companhias emissoras de títulos e valores mobiliários.
Agora, assinale a alternativa correta:
( ) Apenas a sentença II está correta.
( ) As sentenças I e III estão corretas. 
( ) As sentenças II e IV estão corretas.
( ) Somente a sentença IV está correta.

2. Para operar no mercado de ações por meio da Bovespa, o 
investidor deve seguir uma sequência lógica de passos para 
efetivar as negociações. Dentro desse cenário, quem é o 
responsável por intermediar com a Bolsa de Valores? Analise 
as alternativas e assinale a correta:
( ) Comissão de Valores Mobiliários.
( ) Sociedade corretora de títulos e valores mobiliários.
( ) Bolsa de mercadorias e futuros.
( ) A empresa emissora do título ou valor mobiliário.

3. Para Fortuna (2005), o mercado de derivativos é composto 
por basicamente quatro ambientes: mercado a termo, 
mercado futuro, mercado de opções e mercado de swaps. 
Com relação ao mercado de opções, analise as sentenças a 
seguir:
I. Nesse mercado, o investidor assume um compromisso 
contratual de comprar ou vender determinado ativo a um 
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preço previamente estipulado para liquidação em data 
futura, também previamente acordada.
II. Nesse mercado, negocia-se o direito de comprar ou de 
vender um bem (mercadoria ou ativo financeiro) por um 
preço fixo numa data futura.
III. As operações são efetivas apenas no ambiente de bolsa 
de valores.
IV. Para adquirir o direito, o interessado comprador deve 
pagar um prêmio ao vendedor, tal como num acordo de 
seguro. 
Agora, assinale a alternativa correta:
( ) Apenas a sentença II está correta.
( ) As sentenças II e IV estão corretas. 
( ) As sentenças I e III estão corretas.
( ) Somente a sentença IV está correta.

4. Os derivativos são instrumentos financeiros que estão 
alocados no mercado de capitais, podendo ser utilizados 
em algumas estratégias frente às condições de mercado. 
Analise as alternativas a seguir e assinale a que corresponde 
corretamente à estratégia que tira proveito da diferença de 
preços nos diversos mercados ou ativos.
( ) Alavancagem.
( ) Proteção ou hedge.
( ) Especulação.
( ) Arbitragem.

5. Diante do surgimento de uma necessidade de captação 
de recursos de longo prazo para se capitalizar, uma empresa 
de sociedade anônima tem dois caminhos a seguir: utilizar 
fontes internas ou externas. Com relação a essas duas fontes 
de capitalização, proceda com a análise das sentenças a 
seguir:
I. Uma das fontes internas de capitalização é a retenção e 
reaplicação dos lucros gerados pela empresa.
II. A capitalização via emissão de ações está disponível a 
todas as empresas do mercado independentemente de sua 
forma jurídica (S/A, Ltda. etc.).
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III. Uma das fontes internas de capitalização é a 
comercialização de parte da participação acionária da 
companhia.
IV. O caminho de capitalizar a empresa via emissão das 
ações é conhecido como abertura de capital. 
Agora, assinale a alternativa correta:
( ) Apenas a sentença II está correta.
( ) As sentenças II e IV estão corretas. 
( ) As sentenças I e IV estão corretas.
( ) Apenas a sentença IV está correta.
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Unidade 4

Análise de risco, retorno e 
estratégia de investimentos

Leuter D. Cardoso Jr.

Objetivos de aprendizagem: 

a) Conhecer como é realizada a avaliação de ativos e estratégias de 
investimentos. 

b) Compreender o Modelo de Precificação de Ativos (MPAF), mais 
conhecido mundialmente pela sigla em inglês CAPM (Capital Asset Pricing 
Model, do original em inglês. 

Esta seção de estudos tem como proposta central analisar os aspectos 
conceituais para risco e retorno sobre ativos financeiros. Assim, será estudado 
o risco pelo seu lado conceitual, bem como seus tipos. Por outro lado, na 
análise de retorno, iremos verificar os retornos de um ativo financeiro. 

Na Seção 2, será possível analisar a relação entre risco e retorno para os 
ativos financeiro. Com isso, serão estudadas as medidas quantitativas para 
risco, bem como para retorno. Desse modo, será possível analisar como se 
pode tomar uma decisão.

Seção 1 | Análise conceitual sobre risco e retorno 

Seção 2 | Relação risco e retorno  
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O modelo CAPM será o foco desta seção, para analisarmos como é 
possível obter taxas de retorno adequadas para os riscos sistemáticos que 
envolvem um ativo financeiro. Logo, esse modelo tem um papel relevante 
para formação de carteira de investimentos eficientes. 

O objetivo desta seção será analisar as possíveis estratégias de 
investimentos para renda fixa e variável. Assim, um dos conteúdos principais 
da seção é verificar a estratégia da diversificação por meio da teoria de 
Markowitz. 

Seção 3 | Análise risco e retorno pelo modelo de formação 
de preço dos ativos (CAPM)

Seção 4 | Estratégia de investimentos 
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Introdução à unidade

O mercado de capitais tem um papel relevante no processo de crescimento e 

desenvolvimento econômico. Por esse motivo, diversos estudos acadêmicos surgem a 

fim de compreender as propriedades e o funcionamento do mercado de capitais, sendo 

possível, por meio desses estudos, compreender os fundamentos desse mercado. 

Nesta unidade, estudaremos  as propriedades e fundamentos do mercado de 

capitais no que diz respeito à risco e retorno dos ativos financeiros, bem como às 

estratégias que otimizam a tomada de decisão para risco e retorno de um ativo ou 

carteira de investimentos. 

Na análise de risco e retorno, exploraremos os conteúdos e as teorias que foram 

desenvolvidas sobre o tema. Assim, os conteúdos a serem estudados têm aspectos 

teóricos e práticos. Logo, ao longo do estudo desta unidade, será possível compreender 

muitas técnicas e muitos instrumentos que podem ser aplicados aos títulos e valores 

mobiliários. 
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Seção 1

Análise conceitual sobre risco e retorno

Introdução à seção 

Na análise sobre os ativos financeiros, devemos considerar o elemento risco, 
uma vez que por meio dele se pode verificar os riscos inerente ao ativo e, com isso, 
compará-lo ao seu retorno no curto e longo prazo.  Muitos investidores se utilizam 
da análise risco e retorno para tomar uma decisão ótima sobre seus investimentos 
no mercado financeiro.

A nossa análise primordial é: ativos com um alto risco deverão ter um retorno 
compatível com este. Assim sendo, quanto maior for o risco, maior será a exigência 
para os retornos. Por um lado, no mercado financeiro, temos os títulos públicos, 
que apresentam baixos riscos e, por isso, têm relativamente baixas remunerações. 
Por outro lado, o mercado de ações tem elevados riscos, porém apresenta um alto 
potencial para rendimento elevados.  

Gráfico 4.1 | Relação risco e retorno 

Fonte: elaborado pelo autor.
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No Gráfico 4.1, demonstra-se a relação risco e retorno e, assim, nota-se que quanto 
maior o risco, maior será a exigência de retorno.  A poupança é um dos investimentos 
preferidos dos brasileiros. Ela tem risco e retorno baixo e, com isso, podemos entender 
que há uma relação diretamente proporcional entre eles. 

1.1 Análise conceitual do risco 

Na sua definição conceitual, o risco pode ser entendido como um valor 
(estimado ou calculado) para a probabilidade de um evento que venha reduzir ou 
limitar os rendimentos nominais e reais de um ativo financeiro no curto ou longo 
prazo. Ainda é possível considerar o risco como sendo a volatilidade dos retornos 
esperados do ativo. 

Com a definição conceitual do risco, é preciso compreender o que vem ser a 
gestão de risco na sua essência. Esta tem por missão: 

I. Identificar os riscos.

II. Mensurar os riscos e seus impactos.

III. Controlar os possíveis riscos e seus efeitos. 

Assim, a gestão de risco busca, de alguma forma, inibir ou antecipar os efeitos 
que os riscos podem causar sobre os detentores do capital, ou seja, aqueles 
que detêm os ativos financeiros. Na gestão de risco, é possível entender que as 
possíveis origens de um risco são: 

a) Oscilações de preços. 

b) Mudanças na taxa de juros.

c) Inadimplência.

d) Falhas dos recursos humanos.

O risco pode ser entendido como a possibilidade de prejuízo 
financeiro ou, mais formalmente, a variabilidade de retorno associado 
a determinado ativo financeiro (LEMES et al., 2005).
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Conforme apresentado, o risco pode ter distintas origens e, com isso, também é 
possível ter diversos tipos de riscos que envolvem os ativos financeiros no mercado. 
Assim, eles podem ser divididos da seguinte forma: 

I. Risco de mercado. 

II. Risco de crédito.

III. Risco de liquidez.

IV. Risco operacional.

1.2 Tipos de riscos 

Para melhor compreender os tipos de riscos, iremos estudá-los de forma individual, 
analisando, assim,  suas características e origens. Os riscos que serão estudados são: 
risco de mercado, de crédito, de liquidez e operacional. 

1.2.1 Risco de mercado 

O risco de mercado está associado às variações de preços do ativo no curto e 
longo prazo. Logo, é um risco que envolve a volatilidade dos preços de um ativo 
financeiro e, por isso, entende-se que quanto maior for sua volatilidade, maior será o 
seu risco. Por isso, muitos investidores preferem aqueles ativos de baixa volatilidade 
quando seu objetivo é reduzir a exposição ao risco. 

É possível destacar como sendo objetos de análise para o risco de mercado os 
seguintes elementos: 

I. Taxa de juros.

II. Cotação dos valores mobiliários.

III. Cotação dos contratos de commodities.

IV. Taxa de câmbio.

O risco de mercado está diretamente correlacionado com o 
comportamento dos preços de um ativo financeiro. Assim, entende-
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se que quanto maior for a volatilidade dos preços, maior será o risco 
para os investimentos no ativo. 

1.2.2 Risco de liquidez 

O risco de liquidez está relacionado ao fato de um vendedor não encontrar 
um comprador para seu ativo financeiro. Quando essa situação ocorre, entende-
se que o ativo tem uma baixa liquidez e, por esse motivo, o detentor de um ativo 
corre o risco de vendê-lo por um preço que não seja o ideal.  Os motivos que 
geram esse tipo de risco são: 

I. Crises financeiras.

II. Concentração de capital em um ativo.

III. Mercados ineficientes.

O risco de liquidez pode ser analisado também por meio do volume médio 
de negócios no mercado, visto que é possível compreender como está o volume 
de compras e vendas dos principais ativos. O Gráfico 4.2 apresenta o número 
de negócios mensal para o mercado à vista na Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa). 

Gráfico 4.2 | Número de negócios na Bovespa 

Fonte: Adaptado de Bovespa (2016).
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Com o Gráfico 4.2 podemos ter uma noção da liquidez (volume de negócios 
mensal) para o ano de 2015 na Bovespa. Assim sendo, por um lado, nota-se que 
os meses com maior liquidez na Bovespa foram março, agosto, setembro e 
outubro. Por outro lado, os meses com menor liquidez foram janeiro e fevereiro 
(normalmente são aqueles com menor liquidez relativa). 

1.2.3 Risco de crédito 

Esse risco refere-se à possibilidade do não recebimento de uma dívida da outra 
parte no contrato de crédito. Assim sendo, o risco de crédito acontece quando 
uma das partes não honra com seus compromissos financeiros no curto ou longo 
prazo. Esse é risco deve ser bem administrado, principalmente, para relações 
contratuais de longo prazo, uma vez que as incertezas financeiras e econômicas 
podem aumentar. Os principais fatores para esse tipo de risco são: 

I. Mudança no valor monetário das dívidas.

II. Dependência de poucos credores.

III. Análise financeira e econômica inadequada sobre os tomadores do crédito.

IV. Deterioração das garantias.

Esses fatores estão diretamente ligados ao risco de crédito no mercado. Além 
disso, devemos destacar que mudanças na taxa de juros podem alterar o valor das 
dívidas com taxa de juros pós-fixadas. Desse modo, é preciso considerar esse fator 
também na análise de risco para crédito. 

1.2.4 Risco operacional 

Esse é um risco que está ligado às falhas operacionais que podem ocorrer nos 
processos ou sistemas que envolvem as operações com seus ativos. Além disso, 
podemos associar os riscos operacionais às falhas humanas, uma vez que esse 
tipo de recurso faz parte dos processos e sistemas operacionais. Com isso, esse 
tipo de risco surge pelos seguintes motivos: 

I. Erros e omissões.

II. Fraudes.

III. Processos com falhas.

IV. Tecnologias inapropriadas.

V. Ameaças externas não consideradas.
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A baixa e/ou falta de qualificação dos recursos humanos pode 
acentuar os riscos operacionais em uma organização.

1.3 Análise do retorno sobre portfólio de investimentos 

Conforme já estudado, o risco pode ser entendido como a incerteza do 
recebimento de um retorno no presente ou no futuro para o investimento realizado 
(aplicação financeira, por exemplo). Na análise teórica sobre o gerenciamento de 
portfólio de investimentos (carteira de investimentos), a ideia para risco é a mesma, 
isto é, a incerteza sobre a possibilidade de retorno, bem como a possibilidade da 
perda integral ou parcial para o capital inicial investido. 

Os investimentos em renda fixa têm um risco menor quando comparados aos 
investimentos em renda variável. Investimentos em renda fixa, como a compra de 
título público ou privado, têm a segurança do recebimento de uma taxa de juros 
(pré-fixada ou pós-fixada) e ainda o regaste integral do capital inicial empregado, 
apresentando, por essa razão, baixos riscos relativos.

No mercado de renda variável não temos a mesma segurança do mercado de 
renda fixa, visto que investimentos em renda variável estão sujeitos às oscilações 
do preço do ativo, bem como ao retorno que ele auferirá ao longo do tempo. 
O mercado de ações é considerado um mercado de renda variável e, nele, o 
investidor está sujeito às oscilações do preço da ação (risco de mercado), correndo 
ainda o risco do não recebimento de um retorno sobre o investimento realizado 
em cada ação. 

1.3.1  Análise de retorno sobre renda fixa

Ao analisar uma decisão de investimento em renda fixa, deve-se considerar 
algumas propriedades fundamentais sobre o título: 

a) Período de investimento (curto ou longo prazo).

b) Taxa de juros pré ou pós-fixada.

c) Indexadores para títulos pós-fixados. 

Com essas propriedades, podemos ter uma análise mais detalhada sobre os 



Análise de risco, retorno e estratégia de investimentos

U4

171

títulos de renda fixa no mercado. Esse é um mercado reconhecido pelo baixo risco 
inerente a cada título, seja ele público ou privado, uma vez que há segurança para 
o recebimento de retornos no presente ou futuro. Na Tabela 4.1 são apresentados 
os principais títulos públicos de renda fixa (posição do mês de agosto de 2016). 

A Tabela 4.1 apresenta os principais títulos públicos para compra no Tesouro 
Direto (posição do mês de agosto de 2016). Nela há títulos pós-fixados, ou seja, os 
indexados ao IPCA (Índice Preços ao Consumidor Amplo). A Selic (taxa básica de 
juros) e os títulos prefixados, como: Tesouro Prefixado (LTN) e Tesouro Prefixado 
com juros semestrais (NTNF). 

Na Tabela 4.2 é apresentada uma carteira hipotética com alguns títulos privados 
para que, se possível, possamos analisar sua rentabilidade no mercado. Essa 
carteira é composta por Certificado de Depósito Bancário (CDB), Letra de Crédito 
Imobiliário (LCI), Letra de Crédito Agronegócio (LCA) e Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI).

Tabela 4.2 | Carteira hipotética para títulos privados de renda fixa

Tabela 4.1 | Carteira com principais títulos para compra no Tesouro Direto

Fonte: adaptada de Tesouro Nacional (2016).

Fonte: adaptada de Tesouro Nacional (2016).

Título Vencimento
Taxa % a.a.

Preço unitário 
dia

Compra Compra

Indexados ao IPCA

Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) 15/05/2019 6,11 R$ 2.479,65

Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) 15/08/2024 5,82 R$ 1.857,18

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 
(NTNB)

15/05/2035 5,78 R$ 3.036,30

Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) 15/05/2035 5,76 R$ 1.024,06

Prefixados

Tesouro Prefixado 2019 (LTN) 01/01/2019 12,12 R$ 762,25

Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 01/01/2023 11,93 R$ 488,03

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 
(NTNF)

01/01/2027 11,74 R$ 913,98

Indexados à taxa Selic

Tesouro Selic 2021 (LFT) 01/03/2021 0,03 R$8.012,64

Título
Rentabilidade

Taxa de juros

Certificado de Depósito Interbancário (CDI) – prefixado/pós-fixado 14,13% a.a. (DI)

Letra de Crédito Imobiliária (LCI) - pós-fixado 97% / DI (0)

Certificado de Depósito Bancário (CDB) - pós-fixado 106% / DI (1)

Letra de Crédito Agronegócio (LCA) – pós-fixado 90% / DI (2)
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Com a Tabela 4.2, verificamos a rentabilidade de cada um dos títulos privados 
selecionados. É importante destacar que a taxa de juros do CDI é também conhecida 
como a taxa DI (Depósito Interbancário). Esta é uma referência à remuneração de 
outros títulos no mercado de renda fixa. 

Por isso, a remuneração da LCI, do CDB e da LCA estão atreladas à taxa de 
juros do DI na Tabela 4.2. Logo, entende-se que a LCI paga 97% da taxa DI. Assim, 
quando a taxa do DI aumenta, a remuneração da LCI também aumentará, e o 
inverso é verdadeiro. A lógica de cálculo para remuneração da LCA e do CDB é 
igual à da LCI.

Os títulos de renda fixa têm seus rendimentos atrelados à taxa de juros (pré ou 
pós-fixada) e/ou por um indexador (por exemplo, IPCA ou DI). Assim, o retorno 
sobre investimentos em títulos pós-fixados está sujeito às oscilações das taxas de 
juros e seus indexadores no mercado. 

1.3.1.1 Rendimentos nominais e reais dos títulos de renda fixa

A análise das taxas nominais e reais é fundamental para que possamos 
compreender o real poder de compra de uma taxa juros/retorno quando o objetivo 
é verificar a remuneração sobre um capital investido. Essa análise passa a ter uma 
relevância maior quando a economia está passando por um processo inflacionário, 
uma vez que a inflação corrói o poder de compra dos retornos de um capital. 

A LCI, a LCA e o CDB são pós-fixados, pois os seus rendimentos estão 
indexados à taxa DI, por isso, não se sabe o seu rendimento no futuro.  

As taxas de juros são afetadas pela inflação, que causa a ilusão 
monetária. A taxa real de juros tem o desconto da inflação e, por isso,  
é diferente da taxa nominal de juros, bruta, sem desconto por causa 
da inflação. 
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A distinção entre a taxa de juros real e a nominal foi realizada incialmente pelo 
economista Irving Fischer por meio de tratamentos matemáticos, o que acabou 
resultando em uma equação e, por meio dela, pode-se encontrar o valor da taxa 
de juros real e nominal (Keer, 2011). A Equação 4.1 é a de Fischer:

Equação de Fischer: (1+i) = (1+π).(1+r)                                                            (4.1)

Onde: 

i = taxa de juro bruto (nominal).

π = taxa de inflação.

r = taxa real de juros. 

Com essa equação, é possível calcular o valor de uma taxa de juros ou retorno 
real para um investimento financeiro, seja em renda fixa ou variável. Para encontrar 
a taxa de real, pode-se modificar a equação de Fischer para que seja possível 
calcular diretamente a taxa real:  

Equação de Fischer: (1+i) = (1+π).(1+r)

Se isolarmos o “r”,  teremos: 

r = - 1
(1+i)

(1+π)

Para compreender a aplicação dess equação, imagine que um investidor realizou 
uma aplicação em um CDI com a remuneração de 15% ao ano pelo período de 
dozes meses. Suponha que, para o mesmo período, a inflação foi de 4,2%. Desse 
modo, qual foi a taxa de juros real para esse investimento? 

Taxa de juros real = = 0,0940 ou 9,40%- 1
(1,14)

(1,042)

Caso prático: análise da taxa de juros real sobre títulos públicos 

Para analisar a aplicação da equação em casos práticos e reais, utilizaremos os 
títulos públicos e prefixados disponíveis para compra no Tesouro Direto (posição 
do mês de agosto de 2016). Na Tabela 4.3, apresentamos os títulos selecionados 
para cálculo da taxa de juros real. 
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Tabela 4.3 | Carteira com títulos públicos 

Tabela 4.4 | Resumo das taxas reais 

Fonte: Tesouro Direto (2016).

Fonte: elaborada pelo autor.

Título Vencimento
Taxa % a.a.

Preço unitário 
dia

Nominal Compra

Prefixados

Tesouro Prefixado 2019 (LTN) 01/01/2019 12,12 R$ 762,25

Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 01/01/2023 11,93 R$ 488,03

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 
(NTNF)

01/01/2027 11,74 R$ 913,98

Título Vencimento
Taxa % a.a.

Preço unitário 
dia

Nominal Real

Tesouro Prefixado 2019 (LTN) 01/01/2019 12,12 4,59

Tesouro Prefixado 2023 (LTN) 01/01/2023 11,93 4,41

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 
(NTNF)

01/01/2027 11,74 4,24

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação medida 
pelo IPCA está projetada para 7,2% para o ano de 2016. Esse índice de inflação será 
utilizado para cálculo da taxa de juros real para os títulos apresentados na Tabela 4.3.

O cálculo da taxa de juros real para cada título público prefixado é: 

a) Tesouro prefixado 2019 (LTN)

Taxa real = = 0,0459 ou 4,59%- 1
(1,1212)

(1,072)

b) Tesouro prefixado 2023 (LTN)

Taxa real = = 0,0441 ou 4,41%- 1
(1,1193)

(1,072)

c) Tesouro prefixado com juros semestrais 2023 (NTNF).

Taxa real = = 0,0424 ou 4,24%- 1
(1,1174)

(1,072)

Com a Tabela 4.4, podemos notar as taxas de juros reais para cada um dos 
títulos púbicos prefixados de renda fixa. Dentre os títulos analisados, o Tesouro 
Prefixado 2019 (LTN) tem a maior taxa de juros real (4,59% a. a.). Desse modo, se 
o investidor estiver preocupado em analisar os ganhos reais dos títulos para tomar 
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uma decisão que traga a ele o melhor retorno real, a sua preferência iria recair para 
Tesouro Prefixado 2019. 

1.3.2  Análise de retorno sobre renda variável 

Os investimentos em renda variável apresentam maiores riscos, conforme já foi 
discutido, estes podem proporcionar maiores rendimentos e, por isso, aqueles que 
não são avessos ao risco preferem esse tipo de mercado para que possam obter 
os maiores ganhos possíveis. 

1.3.2.1 Rendimentos nominais e reais na renda variável 

É importante analisar os retornos nominais e reais para que seja possível tomar 
uma decisão ótima em termos relativos e, assim, gerar o maior o retorno possível. 
Um dos principais investimentos em renda variável é nos valores mobiliários 
(ações). Por isso, utilizaremos o mercado de ações como referência para verificar 
os retornos nominais e reais. 

Para compreender os retornos nominais e reais, selecionamos três ações que 
compõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) 
para o primeiro semestre de 2016. As ações são das companhias: Petrobrás (Ação 
preferencial, PETR4), Itaú Unibanco Holding (ação preferencial, ITUB4), Ambev 
(ação ordinária, ABEV3).

Data/ativo
PETR4 ITUB4 ABEV3

Fech. Fech. Fech.

30/06/2016 9,42 30,29 18,92

31/05/2016 8,04 29,02 18,98

29/04/2016 10,23 32,82 19,26

31/03/2016 8,35 31,15 18,69

29/02/2016 5,14 25,34 17,52

29/01/2016 4,84 24,21 18,41

Quadro 4.1 | Carteira das ações selecionadas 

Fonte: Bovespa (2016).

No Quadro 4.1, temos as cotações do último dia útil de cada mês para o 
primeiro semestre do ano de 2016. Assim, a nossa análise terá como base uma 
série de dados transversal (primeiro semestre do ano de 2016). O retorno nominal 
mensal é a variação percentual entre a cotação de um mês e outro. Na análise do 
retorno real, devemos considerar a inflação mensal para cada mês.



Análise de risco, retorno e estratégia de investimentos

U4

176

Para análise dos retornos reais, iremos utilizar a inflação mensal medida pelo 
IPCA (este é o índice oficial de inflação no país, por isso, iremos utilizá-lo como 
referência). Nos Quadros 4.2, 4.3 e 4.4 há os retornos nominais e reais para cada 
uma das ações. 

Os retornos nominais serão calculados por meio das variações percentuais de 
cada período com a seguinte Fórmula (4.1):

R
t
 = x 100 = ∆%- 1

(P
t
)

(P
t
-I)(         )                                                  (4.1)

Onde:  

R
t 
= retorno no período t (atual).

P
t
 = preço da ação no período t. 

P
t-1

 = preço da ação no período t-1 (anterior).

Quando consideramos a distribuição de dividendos, devemos considerar a 
Fórmula 4.2 para verificar o retorno nominal: 

R
t
 = x 100 = ∆%- 1

P
t
 + D

P
t-1

(           )                                              (4.2)

Onde:  

R
t
 = retorno no período t (atual).

P
t
 = preço da ação no período t.

P
t-1

 = preço da ação no período t-1 (anterior).

D = dividendos.

Mês/ativo 

Ação

PETR4

Ganho nominal IPCA Ganho real

Janeiro 0,00% 1,27%

Fevereiro 6,20% 0,90% 5,25%

Março 62,45% 0,43% 61,76%

Abril 22,51% 0,61% 21,77%

Maio -21,41% 0,78% -22,02%

Junho 17,16% 0,35% 16,76%

Quadro 4.2 | Retornos nominais e reais ação PETR4

Fonte: elaborado pelo autor.
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O retorno nominal (variação percentual) da PETR4 no primeiro semestre foi 
crescente para todos os meses, exceto para maio. Assim, conforme o Quadro 4.2, 
verifica-se que o maior retorno nominal foi entre os meses de fevereiro e março 
(62,45%) e o ganho real foi de 61,76%. 

O cálculo do retorno nominal foi realizado por meio das variações percentuais (∆%) 
mensais. O mês de janeiro não tem resultado, pois analisamos a variação percentual 
da cotação do último dia útil deste em comparação com o último dia útil do mês de 
fevereiro (essa mesma lógica de cálculo serve para as demais ações).

No Quadro 4.3 temos os retornos nominais e reais para ação ITUB4 e, assim, pode-
se notar que os maiores foram registrados na variação percentual entre os meses de 
fevereiro e março (22,93% e 22,40%, respectivamente). É importante ressaltar que o 
mês de março foi o de maior liquidez na Bovespa (no Gráfico 4.2 temos a liquidez da 
Bovespa). Todavia, a variação percentual entre os meses de abril e maio foi negativa 
(-11,58%).

As ações da companhia Ambev registram retornos nominais e reais menores 
quando comparadas às ações PETR4 e ITUB4, uma vez que o seu maior ganho 
nominal foi registrado na variação entre os meses de fevereiro e março (6,68% e 6,22%, 
respectivamente). No Quadro 4.4 é possível analisar os retornos nominais e reais para 
todos os meses do primeiro semestre da ação ABEV3 e, assim, nota-se que aqueles 
ganhos estão abaixo das outras ações selecionadas. 

Mês/ativo 

Ação

ITUB4

Ganho nominal IPCA Ganho real

Janeiro 0,00% 1,27%  

Fevereiro 4,67% 0,90% 3,73%

Março 22,93% 0,43% 22,40%

Abril 5,36% 0,61% 4,72%

Maio -11,58% 0,78% -12,26%

Junho 4,38% 0,35% 4,01%

Quadro 4.3 | Retornos nominais e reais ação ITUB4

Fonte: elaborado pelo autor.

Como é possível correlacionar a liquidez do mercado com o 
retorno dos ativos financeiros?
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Mês/ativo 

Ação

ABEV3

Ganho nominal IPCA Ganho real

Janeiro 0,00% 1,27%  

Fevereiro -4,83% 0,90% -5,68%

Março 6,68% 0,43% 6,22%

Abril 3,05% 0,61% 2,42%

Maio -1,45% 0,78% -2,22%

Junho -0,32% 0,35% -0,66%

Quadro 4.4 | Retornos nominais e reais ação ABEV3

Fonte: elaborado pelo autor.

Dessa forma, conseguimos analisar os retornos nominais e reais no mercado de 
renda variável por meio de uma análise sobre variação de preços de um conjunto de 
ações selecionadas. A nossa análise se restringiu à do retorno sobre a cotação das 
ações, assim sendo, em uma análise mais detalhada, devemos considerar os retornos 
das ações como os dividendos e juros sobre o capital próprio, por exemplo. 

1. Suponha que um investidor tenha comprado uma ação 
da companhia Beta (BTT4) pela cotação de R$ 24,50 no 
mês de janeiro. No fim do mês de junho, a ação BBT4 
tinha como cotação o valor de R$ 28,00. No mesmo mês, 
a companhia distribuiu R$ 0,90 por ação. Diante desse 
resultado, o investidor está interessado em verificar o 
retorno real para investimento realizado nas ações BTT4, 
uma vez que sua inflação foi de 3,5%. Assim, qual foi o 
retorno real da ação BTT4 entre os meses de janeiro e 
junho? 
a) 13,97%.
b) 14,15%.
c) 16,25%.
d) 15,78%.
e) 14,99%.

2. O mercado de ações apresenta uma alta volatilidade 
para o preço dos seus ativos e, por isso, ele tem altos riscos 
relativos. Quando comparado ao mercado de renda fixa, 
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é possível notar que os riscos relativos são maiores, visto 
que na renda fixa há segurança para o recebimento de 
um retorno futuro bem, como a manutenção do capital 
inicial investido. Os investidores avessos ao risco preferem 
o mercado de renda fixa em relação ao mercado de ações. 
Desse modo, a qual tipo de risco podemos associar as 
variações do preço do ativo? 
a) Risco de crédito.
b) Risco de mercado.
c) Risco operacional.
d) Risco de liquidez.
e) Risco de solvência.
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Seção 2

Relação risco e retorno

Introdução à seção

Nesta seção, a nossa análise estará focada em verificar a relação entre risco e 
retorno por meio de métodos quantitativos para compreender como podemos 
administrar um portfólio de investimento, de modo que seja possível ter o maior 
retorno com o menor risco possível no mercado de capitais.

Medir o tamanho do risco de um ativo em relação ao seu retorno é fundamental 
para o desenvolvimento de uma estratégia de investimentos que permita obter 
retornos compatíveis com o tamanho do risco. Assim, serão estudadas algumas 
medidas estatísticas, tais como: 

a) Média.

b) Variância.

c) Desvio padrão.

Com elas, será possível ter uma noção quantitativa do risco de um ativo financeiro, 
seja ele um título de renda fixa ou variável. Assim, essas serão as principais medidas 
estatísticas que estudaremos na relação risco e retorno nesta seção. 

2.1 Medidas quantitativas para risco

Uma das medidas mais usuais para medir o retorno esperado de um ativo 
financeiro é a média dos retornos observados em um determinado período de 
tempo. Alguns estudos revelam que ações que apresentam os maiores retornos 
médios têm as maiores variabilidades relativas. Para medir a variabilidade, 
normalmente utiliza-se da variância dos retornos de um período de tempo. 

A variância pode ser entendida como uma média dos desvios de cada observação 
em relação à média dos retornos. Por ser uma função quadrática, o mais adequado 
é utilizar o desvio padrão (raiz quadrada da variância). Essas medidas podem ser 
consideradas os pilares da moderna Teoria do Portfólio. 
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As Fórmulas 4.3, 4.4 e 4.5 são para calcular a média aritmética, variância e 
desvio padrão, respectivamente: 

a) Média:

µ =
Σ x

i

n                                                                                                            (4.3)

Em que: 

µ = média.

n = número de observações.

Σ = somatório.

x
i
 = valor verificado.

b) Variância: 

σ2 =
Σ (x

i 
- µ)2

n - 1
                                                                                                          (4.4)

Em que: 

σ² = variância. 

(x
i 
- µ)2 = distância entre o valor verificado e a média observada.

Σ = somatório.

c) Desvio padrão 

σ =
√ Σ (x

i 
- µ)2

n - 1
                                                                                                       (4.5)

Em que: 

σ = desvio padrão.

Com as fórmulas estatísticas apresentadas, podemos calcular o risco por meio 
do desvio padrão, bem como o retorno de um ativo. Para verificar as aplicações 
destas, utilizaremos um exemplo simples e didático. 

Lembre-se de que para n<30 usamos n-1 para variância e desvio 
padrão. Por esse motivo, temos no denominador  n-1 tanto para a 
fórmula da variância quanto para a do desvio padrão. 
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Exemplo: suponha que um investidor comprou duas ações: ação Gama e 
ação Alfa. Assim, a carteira dele passa a ser formada por essas duas ações. Nesse 
contexto, vamos considerar que 50% do capital foi investido na ação Gama e o 
restante (50%) na ação Alfa. Nos Quadros 4.5 e 4.6, temos o retorno para uma 
delas. 

Quadro 4.5 | Retorno e risco da Ação Alfa

Quadro 4.6 | Retorno e risco da ação Gama

Fonte: elaborado pelo autor.

 x
i

µ x
i
 - µ (x

i
 - µ)² 

Período Retorno ação 
Alfa (%)

Retorno médio 
(%)

Diferença da média 
%

Diferença da média² 
% (σ²)

1 -4,15 1,33 -5,48 30,01822

2 -2,25 1,33 -3,58 12,80845

3 -2,8 1,33 -4,13 17,04772

4 7,58 1,33 6,25 39,07639

5 2,47 1,33 1,14 1,302135

6 5,61 1,33 4,28 18,32791

7 6,65 1,33 5,32 28,31422

8 -4,11 1,33 -5,44 29,58151

9 2,96 1,33 1,63 2,660523

Soma (Σ)    179,14

Média (µ) 1,33   22,39214

Desvio p. (σ)    4,732033

 x
i

µ x
i
 - µ (x

i
 - µ)² 

Período Retorno ação 
Gama (%)

Retorno médio 
(%)

Diferença da média 
%

Diferença da média² 
% (σ²)

1 -11,33 4,54 -15,87 251,8569

2 36,92 4,54 32,38 1048,464

3 19,09 4,54 14,55 211,7025

4 5,67 4,54 1,13 1,2769

Considerando os retornos de cada período da ação Alfa, 
qual será o efeito do aumento dos retornos médios sobre o 
resultado do desvio padrão para essa ação?

(continua)
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5 -9,46 4,54 -14,00 196

6 2,1 4,54 -2,44 5,9536

7 -11,76 4,54 -16,30 265,69

8 8,56 4,54 4,02 16,1604

9 1,07 4,54 -3,47 12,0409

Soma (Σ)    2009,15

Média (µ) 4,54   251,1432

Desvio p. (σ)    15,8475

Fonte: elaborado pelo autor.

Com os Quadros 4.5 e 4.6, pode-se verificar que o risco da ação Gama é 
superior em comparação ao da ação Alfa, uma vez que o desvio padrão é 15,84 
para a ação Gama e o da à segunda é 4,73. Todavia, o retorno da primeira é maior 
(retorno médio é 4,54) em relação ação Alfa (retorno médio é 1,33). Com isso, é 
possível constatar que o maior retorno leva ao maior risco. 

Como já analisamos essas duas ações de forma individual, agora, a nossa 
proposta será analisá-las na carteira de investimento que foi formada com as duas. 
Desse modo, o foco será verificar o risco e retorno da carteira de investimento com 
50% do capital investido na ação Gama e o restante na ação Alfa. 

Podemos determinar o retorno da carteira de investimentos, que é composta 
por essas duas ações da Equação 4.2: 

R
C
 = X

A
R

A
 + X

G
R

G
                                                                                               (4.2)

Em que: 

R
C
 = retorno da carteira de investimentos.

X
A
 = proporção dos recursos investidos na ação Alfa.

R
A
 = retorno da ação Alfa.

X
G
 = proporção dos recursos investidos na ação Gama.

R
G
 = retorno da Ação Gama.

No Quadro 4.7 há o retorno da carteira de investimento composta pelas ações 
Gama e Alfa. Com o Quadro 4.7, conseguimos analisar a contribuição de cada 
uma para formação do retorno médio da carteira. 
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O retorno médio da carteira é de 2,45%, uma vez que 50% do capital foi investido 
na ação Gama e o restante, na ação Alfa. Temos, então, um retorno médio ponderado 
pela proporção de capital investido em cada uma delas. Esse retorno poderia ter sido 
diferente se as proporções investidas não fossem as mesmas. 

O próximo passo é calcular o risco da carteira por meio do desvio padrão do 
retorno médio ponderado da carteira de investimento. Assim, a relação de risco 
desta será determinada pela Equação 4.3: 

σ
C
 = X

A
 σ

A
 + X

G
                                                                                                 (4.3)

Em que: 

σ
C
 = risco da carteira de investimento.

X
A
 = proporção dos recursos investidos na ação Alfa.

σ
A
 = risco da ação Alfa.

X
G
 = proporção dos recursos investidos na ação Gama.

σ
G
 = risco da ação Gama.

No Quadro 4.8 temos o risco da carteira de investimento considerando 
seu retorno médio. Logo, é possível ter uma noção quantitativa do risco desta  
composta por essas duas ações. 

Quadro 4.7 | Carteira de investimentos das ações 

Fonte: elaborado pelo autor.

Período
Retorno ação  

Gama %

Percentual 
investido Retorno ação 

Alfa %

Percentual 
investido Retorno da 

carteira
50% 50%

1 -11,33 -5,665 -5,88 -2,94 -8,605

2 36,92 18,46 -1,25 -0,625 17,835

3 19,09 9,545 -3,8 -1,9 7,645

4 5,67 2,835 6,58 3,29 6,125

5 -9,46 -4,73 2,47 1,235 -3,495

6 2,1 1,05 3,61 1,805 2,855

7 -11,76 -5,88 4,65 2,325 -3,555

8 8,56 4,28 -6,11 -3,055 1,225

9 1,07 0,535 2,96 1,48 2,015

      

Média 4,54 2,27 0,36 0,18 2,45
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Quadro 4.8 | Risco da carteira de investimento 

Fonte: elaborado pelo autor.

 x
i

µ x
i
 - µ (x

i
 - µ)² 

Período Retorno carteira 
%

Retorno médio 
carteira %

Diferença da média 
%

Diferença da média² 
% (σ²)

1 -8,605 2,45 -11,05 122,2007

2 17,835 2,45 15,39 236,7153

3 7,645 2,45 5,20 26,9938

4 6,125 2,45 3,68 13,50971

5 -3,495 2,45 -5,94 35,33642

6 2,855 2,45 0,41 0,164475

7 -3,555 2,45 -6,00 36,05335

8 1,225 2,45 -1,22 1,499264

9 2,015 2,45 -0,43 0,188742

Soma (Σ)    472,66

Média (µ) 2,45   59,08273

Desvio p. (σ)    7,686529

Essa carteira de investimento tem um desvio padrão de 7,6862 e um retorno 
de 2,45%. Assim, podemos notar que a ideia de diversificação é fundamental para 
aqueles investidores que buscam minimizar seus riscos e otimizar seus retornos. 
Se o investidor tivesse aplicado todo seu capital na ação Gama, seu risco relativo 
seria muito alto quando comparado com o da ação Alfa, embora conseguisse um 
maior retorno com ações da Gama.

Nos Gráficos 4.3 e 4.4 há a relação de risco e retorno para cada uma das ações 
(Gama e Alfa). Por meio desse gráfico, podemos analisar a diferença de risco e 
retorno para cada uma delas. A relação risco e retorno para elas é diretamente 
proporcional, isto é, quanto maior o risco, maior será o retorno. 

No Gráfico 4.3, por um lado, temos a ação Alfa com um risco de 4,73 e um retorno 
de 1,33 e, assim, entende-se que esta é uma com risco relativo baixo. Por outro lado, 
no Gráfico 4.4, há a ação Gama, que tem um risco de 15,85 para um retorno de 4,54. 
Dessa forma, podemos concluir mais uma vez que quanto maior for o risco, maior 
será o retorno. 
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Gráfico 4.3 | Risco e retorno para a ação Alfa 

Gráfico 4.4 | Risco e retorno para a ação Gama 

Fonte: elaborado pelo autor.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A relação de risco e retorno para a carteira de investimento está no Gráfico 4.5 e, por 
meio dele, é possível verificar o risco de 7,69 para um retorno de 2,45, considerando o 
investimento combinado nas ações Gama e Alfa (sendo o capital investido divido em 
duas partes iguais).

É possível compreender um pouco mais da análise de retorno portfólio de 
investimentos, de acordo com Cavalcante et al. (2005, p. 225):

Para continuar a análise desse exemplo e aprofundarmos nos estudos sobre 
análise de risco e retorno, apresentaremos por meio do Quadro 4.9, uma carteira de 
investimentos que analisa os possíveis retornos e riscos. 

Gráfico 4.5 | Risco e retorno carteira de investimento 

Fonte: elaborado pelo autor.

[...] investimentos cujos valores de resgate dependam do 
mercado, sujeito a condições de oferta e demanda, são mais 
arriscados que, por exemplo, títulos públicos federais, tanto 
pela dispersão na estimativa do valor a ser resgatado como 
pela qualidade do crédito. A compra de CDB [...] de um banco 
de qualidade de crédito duvidosa também é um investimento 
de risco, não pelo cálculo do valor de resgate, mas pela dúvida 
quanto à sua efetivação (recebimento do dinheiro na data da 
liquidação). 
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Com o Quadro 4.9, podemos notar que o título público tem o menor risco possível, 
porém com o menor retorno. Em outro plano, temos a ação AAA1 com um potencial 
alto para retorno, mas com risco elevado. Compreender os possíveis riscos de um 
ativo e compará-los com seu retorno potencial é fundamental para se tomar uma 
decisão ótima de investimentos. 

Quadro 4.9 | Carteira de Investimentos (risco e retorno)

Fonte: adaptado de Cavalcante et al. (2005).

Título Aplicação (R$) Resgate (R$) Probabilidade Risco 

Título público 950,00 1.100,00 100% Muito baixo

CDB 1º linha 950,00 1.200,00 99% Baixo

CDB 3º linha 950,00 1.350,00 97% Moderado 

Ação AAA1 50,00 30,00
58,00
75,00

Pessimista 25%
Favorável 50%
Otimista 25%

Alto

1. Um indivíduo investiu nas ações da companhia Jota pelo 
período de anos, uma vez que o crescimento econômico 
e financeiro dessa companhia foi crescente, com isso, 
o lucro líquido aumentou também. Os retornos da ação 
foram os seguintes: 

Considerando as taxas de retornos para cada um dos anos, 
qual é o desvio padrão para os da ação Jota?
a) 1,41.

Ano Retorno ação 
Jota (%)

1 2,15

2 2,25

3 2,96

4 3,58

5 4,47

6 4,61

7 6,65

8 4,11

9 2,96
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b) 2,54.
c) 2,89.
d) 1,95.
e) 2,15.

2. Suponha que o investidor comprou uma ação no início 
do ano, uma vez que sua cotação está aumentando de 
forma continua nos últimos meses e ainda tem potencial 
de crescimento. Embora esta tenha um alto retorno nos 
últimos meses, o investidor está preocupado em conhecer 
a variabilidade dos retornos para que ele possa ter uma 
noção quantitativa do risco. Considerando que o valor da 
variância é de 42,10, qual é o valor do desvio padrão? 
a) 7,85.
b) 6,49.
c) 7,10.
d) 6,15.
e) 8,05.
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Seção 3

Análise risco e retorno pelo modelo de 
formação de preço dos ativos (CAPM)

Introdução à seção 

Segundo Gitman (2010, p. 220) “a teoria que relaciona risco e retorno de todos 
os ativos é o modelo de formação de preços de ativos CAPM (Capital Asset Pricing 
Model). Esse modelo será utilizado para que seja possível continuar analisando a 
relação risco e retorno. 

Para introduzir o estudo do CAPM, analisaremos os chamados riscos 
diversificável e não diversificável, uma vez que o risco total de um ativo financeiro 
é a soma desses dois tipos, conforme Equação 4.4: 

Risco total = risco não diversificável + risco diversificável                              (4.4)

O risco diversificável é também entendido como o risco não sistemático, 
ou seja, é aquele inerente ao negócio da empresa. Os riscos diversificáveis são 
aqueles ligados aos processos em que uma organização está envolvida, tais 
como problemas operacionais, financeiros, jurídicos etc. Assim, esses podem ser 
eliminados por meio da diversificação.

O risco não diversificável advém de fatores do mercado e de econômicos, 
como: problemas políticos, processos inflacionários, decisões monetárias, 
relações internacionais, guerras etc. Esses riscos também são conhecidos como 
riscos sistemáticos, os quais afetam de forma direta ou indireta as organizações 
em uma economia. 

Diante desse contexto, pode-se entender que os riscos não sistemáticos podem 
ser eliminados por meio da diversificação, porém os sistemáticos não podem ser 
eliminados dessa forma. Por isso é preciso estar preocupado com esse último 
risco para que se possa manter um equilíbrio adequado na relação entre risco e 
retorno em um portfólio de investimentos. 



Análise de risco, retorno e estratégia de investimentos

U4

192

3.1 Modelo CAPM 

A proposta do modelo CAPM é analisar a taxa de retorno do ativo diante dos 
riscos não diversificáveis (sistemáticos).  Logo, este busca determinar a taxa de 
retorno de um ativo considerando o risco no qual ele está exposto. Nesse modelo, 
consideramos apenas os chamados riscos sistemáticos. 

A nossa análise sobre o modelo CAPM começará pelo estudo do coeficiente beta 
(β), que é uma medida relativa ao risco sistemático. Dessa forma, o beta é entendido 
como um indicador do grau de variabilidade do retorno de um ativo em reposta à 
variação ao retorno do mercado/carteira de investimento (GITMAN, 2010). 

O beta pode ser obtido pela seguinte fórmula: beta (β) = covariância entre 
o retorno do ativo e do mercado / variância do retorno do mercado. Sua 
representação matemática é dada pela Fórmula 4.6:

β
a
 =

Cov (r
a
,r

p
)

Var (r
p
)

                                                                                                (4.6)

Onde:

β
a
 = beta.

r
a
 = retorno do ativo.

r
p
 = retorno do portfólio.

O valor do coeficiente beta de uma ação, por exemplo, é analisado em relação 
ao coeficiente beta do mercado (o coeficiente beta do mercado é considerado 
sempre igual a 1,0). Assim, beta é uma medida para correlação entre variação de 
preço de um ativo e um índice/retorno do mercado.  

Os betas de uma ação podem apresentar resultados positivos e, com isso, 
entendemos que há uma relação diretamente proporcional entre variação de 
preços do ativo e o retorno do mercado. Por exemplo, se o beta da ação BBB é 
igual a 0,8, podemos entender que uma variação de +1% no retorno do mercado 
irá gerar uma variação positiva de 0,8% no preço da ação. 

É possível existir um valor negativo para o beta de uma ação e, nesses casos, entende-
se que há uma correlação inversamente proporcional entre  a variação do mercado e o 
preço da ação. Desse modo, imagine que o beta da ação AAA é - 1,8. Assim, quando o 
retorno do mercado aumentar em 1%, o preço da ação AAA cairá em 1,8%. 

Na Tabela 4.5 há mais exemplos para o coeficiente beta a suas interpretações, 
conforme já apresentamos. Assim, quando o beta da ação é positivo, o seu preço 
aumenta, com aumento nos retornos do mercado.  Porém, se o seu beta é 
negativo, toda vez que o retorno do mercado é positivo, o preço da ação diminui 
(relação inversamente proporcional). 
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3.1.1 Equação do CAPM 

A equação do modelo CAPM tem por missão calcular a taxa de retorno esperado 
diante do risco não diversificável. A Equação 4.5 é para o cálculo do CAPM: 

r
i
 = R

f
 + [b

i
 x (r

m
- R

f
)].                                                                                        (4.5)

Em que: 

r
i
 = retorno exigido para o ativo i.

R
f
  = taxa retorno livre de ricos (títulos públicos, por exemplo).

b
i
 = valor do beta para o ativo i.

r
m
 = retorno do mercado ou retorno de uma carteira de investimento.

Para compreender a aplicação da equação do CAPM, voltaremos ao exemplo 
tratado na Seção 2 sobre a carteira de investimento com as ações Gama e Alfa. A 
proposta será encontrar, inicialmente, o valor do beta de cada ação em função do 
retorno da carteira e, logo depois, calcular o valor das ações por meio do CAPM. 

Tabela 4.5 | Coeficiente beta e suas interpretações 

Fonte: adaptado de Gitman (2010). 

Beta Interpretação

2,0 Sensibilidade duas vezes maior do que a do mercado.

1,0 Move-se na mesma direção. Sensibilidade igual à do mercado.

0,5 Sensibilidade igual à metade da do mercado.

0 Não é afetado pelas variações do mercado.

-0,5 Sensibilidade igual à metade da do mercado.

- 1,0 Move-se na direção oposta do 
mercado.

Sensibilidade igual à do mercado.

- 2,0 Sensibilidade duas vezes maior que a do mercado.

A diferença entre a taxa de retorno do mercado (r
m

) e a taxa de retorno 
livre de riscos (R

f
) é entendida como o prêmio pelo risco de mercado. 
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O valor do beta foi calculado por meio do software Microsoft Excel e, assim, os 
resultados são apresentados nos gráficos de dispersão 4.6 e 4.7. Por meio deles, 
podemos analisar a dispersão dos retornos de cada período em relação à sua 
média.

Com o Gráfico 4.6 podemos notar a dispersão dos retornos periódicos em 
relação à sua média. Além disso, verificou-se que o valor do beta para ação Gama 
é igual a 0,4629. Assim sendo, entende-se que o aumento de 1% no retorno médio 
da carteira gera um aumento de 0,4629% no retorno médio da ação Gama. É 
importante ressaltar que o Gráfico 4.6 é de dispersão, isto é, como os valores 
observados se dispersam da média.

No Gráfico 4.7 há o valor do beta para a ação Alfa em relação à carteira de 
investimento. Esse é um gráfico de dispersão em relação à linha de tendência, isto 
é, a dispersão dos valores observados em relação à sua média. Além disso, devemos 
destacar que essa é uma tendência e, por isso, os valores estão em função dela. 

Gráfico 4.6 | Beta da ação Gama 

Fonte: elaborado pelo autor.
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No Gráfico 4.7 temos a dispersão dos retornos periódicos da ação Alfa, além 
disso, observou-se que o beta da ação é igual a 0,085 e, com isso, podemos 
entender que um aumento de 1% no retorno médio da carteira gera um aumento 
de 0,085% no peço da ação alfa. 

O próximo passo será calcular o preço de cada uma das ações por meio da 
equação do CAPM utilizando seus valores para o beta. Além disso, consideraremos 
que o retorno médio do mercado (retorno da carteira) é 2,45% e a taxa de juros 
livre de risco (títulos públicos federais) é igual a 6% para o mesmo período de 
análise da carteira de investimento. 

O cálculo do CAPM para cada uma das ações será: 

Ação Gama: 

r
i
 = ?

R
f
 = 6% ou 0,06.

b
i
 = 0,4629.

r
m
 = 2,45 ou 0,0245.

r
i
 = 0,06 [0,4629 (0,0245 – 0,06)].

r
i
 = 0,0436 ou 4,36%.

Gráfico 4.7 | Beta da ação Alfa 

Fonte: elaborado pelo autor.
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Ação Alfa 

r
i
  = ?.

R
f
 = 6% ou 0,06.

b
i
 = 0,085.

r
m
 =  2,45% ou 0,0245.

r
i
  = 0,06 [0,085 (0,0245 – 0,06)].

r
i
  = 0,0570 ou 5,70%.

Com os resultados do CAPM, podemos entender que a ação Gama deve gerar 
um retorno de 4,36% e a ação Alfa, um retorno de 5,70% na carteira de investimento 
ao considerar o risco não diversificável no mercado.  O retorno o médio das ações 
é 4,54% e 0,36%, respectivamente, e o retorno médio da carteira é 2,45%.

Dessa forma, o retorno médio da ação Alfa não compensa o risco não 
diversificável e, por isso, a decisão financeira mais eficiente seria descartar essa 
ação ou investir em outro ativo financeiro no mercado com retorno que venha a 
compensar o risco.

Suponha que o coeficiente beta de uma ação que é negociada 
na Bovespa aumentou todos meses no último semestre. 
Desse modo, qual tipo de análise podemos realizar quando o 
coeficiente beta aumenta? 

1. Suponha que a ação da Companhia RRR tenha uma 
liquidez na Bolsa de Valores e, por esse motivo, muitos 
investidores estão adquirindo esta ação nas últimas 
semanas, o que faz sua cotação aumentar também. Além 
disso, atualmente, o coeficiente beta é 1,6 da ação RRR. 
Diante da análise sobre valor do coeficiente beta, marque 
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V, para verdadeiro, e F, para falso. 
(  ) A ação tem uma correlação inversamente proporcional 
aos retornos da Bolsa de Valores. 
(  ) Um aumento de 1% no retorno do mercado gera um 
aumento de 1,6% no retorno da ação RRR. 
( ) Aumentos expressivos no retorno do mercado podem 
influenciar negativamente no retorno da ação RRR. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
a) V – V – V.
b) F – V – V.
c) V – F – F.
d) F – F – V.
e) F – V – F.

2. Imagine que a ação da Companhia Daya tenha um beta 
de 1,2 no mercado de ações. A taxa de juros dos públicos 
do governo federal é de de 14,5% a. a. e a projeção para o 
retorno da Bolsa de Valores é de 20,50%. Assim sendo, qual 
deverá ser a taxa de retorno calculada pelo CAPM para a 
ação Daya? 
a) 7,30%.
b) 9,84%.
c) 5,13%.
d) 6,25%.
e) 8,12%.
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Seção 4

Estratégia de investimentos

Introdução à seção 

Com esta seção, estudaremos as estratégias de investimentos em renda fixa 
e variável. Para analisar as possíveis estratégias, consideraremos as propriedades 
fundamentais dos ativos financeiros já estudados nesta unidade.

Compreender os riscos, bem como o retorno de cada ativo financeiro, tem 
uma relevância ímpar para que se possa tomar uma decisão ótima. Ao se estimar 
o risco e retorno de um ativo, pode-se estabelecer uma estratégia de investimento 
em título de renda fixa e variável. 

4.1 Estratégia de investimento em renda fixa 

A nossa análise para estratégias de investimentos terá seu princípio na análise 
para investimento em renda fixa. O principal elemento a ser verificado para esta 
será a sua taxa de juros. Nos Gráficos 4.8 e 4.9 temos a possibilidade de analisar o 
comportamento das taxas de juros.

Gráfico 4.8 | Taxa de juros em queda 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Para um cenário com tendência de queda nas taxas de juros, podemos observar 
que a taxa de juros pós-fixada vem a cair também. Assim, aqueles investidores 
que desejam comprar um título de renda fixa devem optar pelos títulos prefixados 
quando a tendência for de queda para as taxas de juros no longo prazo. 

Nesse contexto, a estratégia mais adequada seria a de comprar de títulos 
prefixados, para que não corra o risco da queda na taxa de juros pós-fixada no longo 
prazo. Logo, é preciso analisar o ambiente econômico para as taxas de juros e 
verificar suas tendências, uma vez que é preferível se posicionar no lado da compra 
para títulos prefixados quando a tendência é de queda nas taxas de juros. 

Quando o cenário é de alta para as taxas, é preferível estar posicionado em 
títulos pós-fixados, uma vez que eles aumentarão no futuro. No entanto, os títulos 
prefixados não terão reajustes nas suas taxas de juros com o aumento das taxas 
no mercado. Por isso, a estratégia mais adequada seria a compra de títulos pós-
fixados a curto prazo. 

No Gráfico 4.9 há as taxas de juros pré e pós-fixadas para um cenário de tendência 
para aumento da taxa de juros ao longo do tempo no mercado de renda fixa. 

Outro aspecto que deve ser analisado diz respeito à escolha do indexador das 
aplicações pós-fixadas, como Taxa Referencial (TR), IGP-M (Índice Geral de Preços 
do Mercado), IPCA, DI etc., bem como a taxa de juros real que rendem sobre o 
indexador (CAVALCANTE et al., 2005).  Analisar a taxa de juros real dos investimentos 
de renda fixa é fundamental para que se tenha noção exata da taxa de juros após o 
desconto da taxa de inflação (taxa de juros real).

Gráfico 4.9 | Taxa de juros em alta 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.2 Estratégia de investimentos em renda variável 

Na gestão de um portfólio de investimento em ações (mercado de renda variável), 
busca-se os melhores retornos possíveis. Para tanto, pode-se tomar as seguintes 
decisões estratégicas:

I. Trading: o mercado de ações apresenta maiores possibilidades de ganhos 
quando comparado ao mercado de renda fixa. Estes podem ser obtidos por meio de 
operações especulativas em curto ou longo prazo. Essa operação tem por objetivo 
ganhar a maior diferença positiva entre a compra e venda de uma ação. Todavia, 
essa operação terá maior sucesso com ações que tenham uma alta liquidez no 
mercado. 

II. Market timing: esse é o ato de tomar uma decisão de compra ou venda no 
momento certo, para que seja possível negociar uma ação com o melhor retorno 
naquele momento. Para essa tomada decisão, é preciso considerar os fatores 
sistemáticos, isto é, eventos econômicos que possam afetar o preço das ações em 
curto e longo prazo. 

III. Stock picking: essa é uma estratégia para ganhar com os retornos acima do 
mercado de uma seleção ações que não os acompanham (Ibovespa). Portanto, essa 
é uma decisão de compra para aquelas ações que ainda não acompanharam o 
crescimento do mercado em período de tempo (mês, trimestre, semestre ou ano) 
e, por isso, poderá crescer ao longo do tempo e se aproximar dos retornos médio 
do mercado. 

4.3 Estratégia da diversificação: a teoria de Markowitz 

A diversificação é uma estratégia de minimização dos riscos em uma carteira de 
investimentos, obtendo-se, assim, o melhor risco possível. Dessa forma, busca-se 
estabelecer uma combinação de ativos que possa diminuir os riscos não sistemáticos 
em uma carteira de investimento. Podemos entender que a diversificação é um meio 
para reduzir o risco para um determinado nível de retorno. 

Diante do atual cenário econômico, qual estratégia seria mais 
adequada considerando a taxa de juros como elemento central 
para investimentos em renda fixa?
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A teoria de Markowitz foi desenvolvida em 1952, com o objetivo central de otimizar 
os retornos esperados de uma carteira de investimento e, com isso, minimizar seu 
respectivo risco por meio da diversificação de ativos (KEER, 2011). Logo, por meio da 
diversificação, pode-se: 

I. Formar uma carteira com maior retorno possível diante do respectivo risco.

II. Formar uma carteira com maior risco possível diante do respectivo retorno.

Por um lado, o retorno da carteira de investimento é a soma dos retornos 
ponderados dos ativos que a compõem (proporção do capital investido em cada 
ativo na carteira).  Por outro lado, o risco dessa carteira é a soma dos desvios-padrão 
de cada ativo. Em uma carteira podemos diminuir os riscos não sistemáticos ao 
considerar a correlação entre os ativos. 

4.3.1 Correlação de ativos 

A correlação revela o grau da relação entre duas ou mais variáveis (em nosso 
caso, estamos considerando a relação entre dois ativos financeiros). Quando o 
resultado é positivo para a correlação, entende-se que as duas variáveis se movem 
no mesmo sentido, porém, se o resultado é negativo, entende-se que as variáveis se 
movem em sentidos opostos.

Para resultado igual a 1 na correlação, entende-se que os ativos têm uma 
correlação perfeita e, assim, apresentam o mesmo sentido e a mesma intensidade  
no seu movimento, o que vem a ser desfavorável para minimizar os riscos da carteira 
de investimentos. Porém, quando a correlação tem resultado igual a -1, temos a 
capacidade para reduzir os riscos, visto que os ativos têm a mesma intensidade, mas 
com sentidos opostos no seu movimento, isto é, se um ativo tem diminuição no seu 
retorno, o outro apresenta a mesma elevação no retorno. 

Markowitz é considerado o pai da moderna teria da carteira de 
investimento. 
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Conforme o Gráfico 4.10, podemos notar que ativos com correlação positiva se 
movimentam no mesmo sentido e intensidade. Por isso não é possível diminuir os 
riscos de uma carteira de investimentos que é composta predominante por ativos 
com correlação positiva.

Ativos com correlação negativa se movimentam em sentidos contrários, dessa 
forma, quando um ativo apresenta um retorno negativo, outro ativo terá um retorno 
positivo, compensando-se o retorno dos ativos. Logo, uma carteira de investimento 
consegue diminuir os riscos não sistemáticos por meio de uma composição/
diversificação de ativos com correlação negativa. 

No desenvolvimento da sua teoria, Markowitz assume os seguintes pressupostos 
no processo de diversificação de ativos:

1. Os investidores analisam apenas o valor esperado e o desvio padrão dos 
retornos de um ativo financeiro.

Gráfico 4.10 | Correlação dos ativos 

Fonte: elaborado pelo autor.

O conceito de correlação é essencial para o desenvolvimento de uma 
carteira eficiente. Para reduzir o risco geração, é melhor diversificar 
por meio da combinação ou acréscimo à carteira de ativos com 
correlação negativa. (GITMAN, 2010)
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2. A preferência dos investidores é por ativos com os maiores retornos e menores 
riscos.

3. Os investidores preferem as carteiras eficientes, isto é, aquelas com o máximo 
de retorno esperado diante do respectivo risco, ou, então, mínimo risco diante do 
respectivo retorno esperado.

4. Os investidores aceitam as probabilidades para as taxas de retorno dos ativos, 
o que dá a eles segurança para que tenham apenas um leque de carteiras eficientes.

Para determinação de uma carteira ótima para risco e retorno, segundo o modelo 
de Markowitz, é necessário seguir os seguintes passos: 

1º - Encontrar a média dos retornos de cada ativo.

2º - Encontrar o desvio-padrão dos retornos (risco).

3º - Encontrar a correlação entre os ativos.

4º - Empregar um sistema de otimização para calcular a composição da carteira:

a) Com o menor risco, dado um determinado retorno.

b) Com maior retorno, dado um determinado risco.

5º - Verificar se a carteira definida é melhor do que o ativo individualmente.

Com esses passos, é possível formar uma carteira de investimento eficiente, isto 
é, aquela carteira que, com um conjunto de ativos, tem a capacidade de obter o 
maior retorno dado o risco, ou ter o menor risco possível dado o retorno. Essa é a 
estratégia fundamental da diversificação, segundo a teoria de Markowitz. 

1. Quando um investidor seleciona um conjunto de ações 
que ainda não acompanhou o retorno médio do mercado 
para que possa no futuro obter ganhos com o possível 
aumento no retorno dessa ação, pode-se entender que esta é 
estratégia denominada de _________________________. 
Alguns adotam essa estratégia como uma forma de se 
obter ganhos acima do mercado. 
Complete a lacuna com a resposta correta: 
a) Market timing.
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b) Trading.
c) Stock Picking.
d) Pool de opões.
e) Swing trading.

2. A estratégia da diversificação é utilizada como uma forma 
de reduzir os riscos de uma carteira de investimentos. Nesse 
processo, é preciso considerar a correlação dos retornos 
entre os ativos e, assim, ter a capacidade de minimizar os 
riscos não sistemáticos. No que diz respeito à correlação 
entre os ativos, podemos entender que: 
a) Os riscos sistemáticos podem se reduzir quando a 
correlação entre os ativos é igual a zero na carteira de 
investimentos. 
b) Para reduzir o risco total de uma carteira de investimentos, 
é preciso ter ativos com correlação negativa na sua 
composição. 
c) Os riscos são reduzir quando a correlação entre os 
ativos é positiva, por isso, investidores preferem ativos com 
correlação positiva. 
d) É possível ter o menor risco não sistemático quando a 
correlação dos ativos é igual a 1. 
e) A preferência dos investidores é para ativos com 
correlação igual a zero, pois eles sempre apresentam os 
melhores retornos. 

Esta foi uma unidade de estudos destinada ao estudo da análise 
conceitual e aplicada para risco e retorno dos principais ativos 
financeiros no mercado de renda fixa e variável. Desse modo, os 
pontos-chaves do nosso estudo foram: 

I. Análise conceitual de risco e retorno.
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II. Compreensão dos retornos nominal e real.

III. Verificação da relação entre risco e retorno.

IV. Estudo do modelo CAPM.

V. Análise das estratégias de investimentos em ativos financeiros.

VI. Estudos aplicados para risco por meio de medidas estatísticas.

Em nosso estudo, pudemos estudar aspectos teóricos e 
práticos. Com isso, foi possível analisar e estudar instrumentos 
utilizados no mercado financeiro para tomar decisões ótimas 
e eficientes para investimentos do mercado de renda fixa. Por 
isso, prossiga com os estudos no campo das finanças por meio 
de outros livros didáticos, artigos científicos, periódicos e sites. 

Para seguir em seus estudos indicaremos alguns sites:

Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bc.gov.
br/>. Acesso em: 9 set. 2016.

Tesouro Direto. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.
gov.br/tesouro-direto>. Acesso em: 9 set. 2016.

Bovespa. Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_
br/>. Acesso em: 9 set. 2006.

Cetip. Disponível em: <https://www.cetip.com.br/>. Acesso em: 
9 set. 2016.

IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso 
em: 9 set. 2016.
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Ipeadata. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso 
em: 9 set. 2016.

1. Suponha que um título do Tesouro Nacional tenha um 
rendimento de 15% a. a para o ano de 2015. Nesse mesmo 
ano, a inflação foi de 6% a. a. e, por isso, alguns analistas 
de investimentos têm por objetivo analisar o rendimento de 
desse título para verificar se ele gerou um ótimo rendimento 
para aqueles que o compraram. 
Desse modo, qual será taxa de juros real para esse título no 
ano de 2015?
a) 8,49.
b) 7,12.
c) 9,50.
d) 6,78.
e) 5.05.

2. Suponha que a ação apresenta os seguintes retornos para 
o período de um trimestre: 4,10%, 5,80% e 2,20%. Diante 
destes, um analista começou a verificar a relação entre risco 
e retorno dessa ação e, por isso, passou a realizar algumas 
análises quantitativas sobre o retorno da ação. 
Nesse contexto, qual é o valor da variância para os retornos 
dessa ação? 
a) 5,60.
b) 3,24.
c) 7,10.
d) 2,05.
e) 6,94.
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3. Imagine que a Ação ABC apresentou os seguintes retornos 
para um período de nove meses: 

Considerando o retorno para cada um dos períodos, qual 
é o valor risco desse ativo considerando o valor do desvio 
padrão? 
a) 2,89.
b) 2,27.
c) 2,45.
d) 2,05.
e) 2,66.

4. A taxa de retorno é um importante elemento que deve 
ser considerando para investimentos em ativos financeiros. 
Diante de tal afirmação, considere o beta das ações Alfa em 
1,5, a taxa de renda fixa do mercado em 1,8% e o retorno 
esperado de mercado em 2%. Qual deve ser a taxa de retorno 
adequada ao risco para o investimento das ações Alfa? 
a) 1,5.
b) 1,3.
c) 1,1.
d) 1,0.
e) 0,9.

Período Retorno ação  
(%)

1 8,9

2 9,9

3 7,8

4 8,1

5 7,5

6 5,61

7 7,9

8 10,5

9 2,96
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5. É de suma importância analisar o risco e retorno de um 
ativo financeiro, para que seja possível tomar uma decisão 
financeira eficiente. Assim sendo, um investidor, preocupado 
em tomar uma decisão ótima, verificou que a taxa de juros 
dos títulos públicos é de 13% a. a. O retorno do Ibovespa é 
20% e o beta da ação XXX é 2,0. Nesse contexto, qual é seu 
prêmio pelo risco de mercado ao investir nas ações XXX?
a) 6%.
b) 13%.
c) 7%.
d) 8%.
e) 9%.
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