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1. SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR 

O Sistema Nacional de Seguros privados é 
composto das instituições descritas a seguir: 

 
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
(CNSP) 

É o órgão que fixa as diretrizes e normas da política 
de seguros e resseguros, regulando e fiscalizando a 
orientação básica e o funcionamento do sistema. 

 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
(SUSEP) 

A Superintendência de Seguros Privados é o órgão 
responsável pelo controle e fiscalização do mercado de 
seguro, previdência privada aberta e capitalização. 
Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda foi criada 
pelo Decreto-Lei nº 73/66, que também instituiu o Sistema 
nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o 
Conselho Nacional de Seguros Privados — CNSP, a 
SUSEP, o Instituto de Resseguros do Brasil — IRB, as 
sociedades autorizadas a operar em seguros privados e 
capitalização, as entidades de previdência privada aberta e 
os corretores habilitados. 
As atribuições da SUSEP estão a seguir relacionadas: 
• Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e 

operação das Sociedades Seguradoras, de Previdência 
Aberta e de Capitalização, na qualidade de executora da 
política traçada peço CNSP; 

• Atuar no sentido de proteger captação de poupança 
popular que se efetua através das operações de seguros, 
previdência privada aberta e de capitalização; 

• Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores 
desses mercados; 

� Representação 
� Secretaria de Previdência Complementar (2) 
� Secretaria de Previdência Complementar 
� Ministério da Fazenda 
� Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
� Superintendência de Seguros Privados 
� Banco Central do Brasil 
� Comissão de Valores Mobiliários 
� Ministério da Previdência e Assistência Social 
� Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
� Participantes das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar 
� Patrocinadoras das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar 
� Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar 
� Instituto Brasileiro de Atuaria 
� Associação dos Fundos de Pensão de Empresas 

Privadas 
 

• Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos 
instrumentos operacionais a eles vinculados, com vista à 
maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros 
Privados e do Sistema Nacional de Capitalização; 

• Promover a estabilidade dos mercados sob sua 
jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento 
das entidades que neles operam; 

• Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que 
integram o mercado; 

• Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas 
entidades, em especial os efetuados em bens 
garantidores de provisões técnicas; 

• Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e 
exercer as atividades que por este forem delegadas e; 

• Prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP. 

CONSELHO DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR (CGPC) 

O Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar -CGPC — colegiado presidido pelo Ministro 
da Previdência e Assistência Social e integrado por 
representantes do Governo Federal e das entidades 
fechadas de previdência privada, a quem cabe, na 
qualidade de órgão normativo máximo do sistema, fixar 
diretrizes e normas, regular a constituição, organização, 
funcionamento e fiscalização, estipular as condições de 
custeio e investimento, estipular as características gerais 
para planos de benefícios, normas gerais de atuária e 
contabilidade, dentre outras atribuições. 

A composição do Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar. Observe que, dos 14 membros, 
oito são indicados pelo governo, dois são indicados por 
entidades representativas dos fundos de pensão (Abrapp e 
Apep), um indicado pelos fundos de pensão, um indicado 
pelas empresas patrocinadoras, um indicado pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária (IBA) e um indicado pelos 
participantes, com respectivos suplentes. 

 
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
(SPC) 

A Secretaria de Previdência Complementar é um 
Orgão executivo do Ministério da previdência e Assistência 
Social, responsável pelo controle e fiscalização dos planos 
e benefícios das atividades das entidades de previdência 
privada fechada. Logo suas atribuições são: 
• Processar os pedidos de autorização para constituição, 

funcionamento, fusão, incorporação, grupamento, 
transferência de controle e reforma dos estatutos das 
entidades fechadas, opinar sobre os mesmos e 
encaminha-los ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social; 

• Baixar instruções e expedir circulares para 
implementação das normas estabelecidas; 

• Fiscalizar a execução das normas gerais de 
contabilidade, atuaria e estatística fixadas pelo 
Conselho de Previdência Complementar (CPC), bem 
como da política de investimento traçada pelo 
Conselho Monetário Nacional; 

• Fiscalizar as atividades das entidades fechadas, 
inclusive quanto ao exato cumprimento da legislação e 
normas em vigor, e aplicar as penalidades cabíveis; 

• Proceder à liquidação das entidades fechadas que 
tiverem cassada aa autorização de funcionamento ou 
das que deixarem de ter condições para funcionar; e 

• Prover os serviços da Secretaria do CPC, sobre o 
controle deste. 

 
As entidades de previdência privada fechada 

consideram-se complementares do sistema oficial da 
previdência e assistência social, enquadrando-se suas 
atividades na área de competência do Ministério da 
Previdência e Assistência Social. E não podem ter fins 
lucrativos. 

 
INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB) 

E o órgão que regula o co-seguro e o resseguro, 
bem como promove o desenvolvimento das operações do 
seguro segundo as diretrizes do CNSP. 

 
SOCIEDADES SEGURADORAS 

As seguradoras foram enquadradas como 
instituições financeiras na lei 4.595 de 12.12.64, 
subordinando-as a novas disposições legais sem, contudo, 
introduzir modificações de profundidade na legislação 
especifica aplicável à entidade. As seguradoras são 
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orientadas pelo BC quanto aos limites de aplicação de suas 
reservas técnicas nos mercados de renda fixa e variável. 

Esse mercado surgiu da necessidade que as 
pessoas e as empresas têm de se associar para suportar 
coletivamente suas perdas individuais. Dessa forma, é 
possível, após o dano ou perda de um bem (sinistro) e 
graças ao pagamento antecipado de uma quantia (Prêmio) 
que represente pequena parcela do bem segurado, receber 
uma indenização que permita a reposição integral desse 
bem segurado. 

 
SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO 

Sociedade de capitalização — DL- 000.261- 1967 
. Sociedade mercantil cujo objetivo é fornecer ao público, de 
acordo com planos aprovados pelo Governo Federal, a 
constituição de um capital mínimo perfeitamente 
determinado em cada plano, e pago em moeda corrente 
num prazo máximo indicado no mesmo plano, à pessoa que 
possuir um título segundo cláusulas e regras aprovadas e 
mencionadas no próprio título. DL 261, de 28.2.1967. 

 
Decreto-Lei n 261 de 28 de fevereiro de 1967 
Dispõe sobre as Sociedades de Capitalização e 

dá outras providências. 
 
Art. 1 - Todas as operações das sociedades de 

capitalização ficam subordinadas às disposições do 
presente Decreto-lei. 

Pbs.dji: Art 187, Companhias e sociedades 
comerciais, Comércio em Geral, Código comercial — L-
000.5561850; Capitalização; Sociedade (DC); Sociedade de 
capitalização; Sociedade mercantil. 

Parágrafo único. Consideram-se sociedades de 
capitalização as que tiverem por objetivo fornecer ao 
público, de acordo com planos aprovados pelo Governo 
Federal, a constituição de um capital mínimo perfeitamente 
determinado em cada plano, e pago em moeda corrente em 
um prazo máximo indicado no mesmo plano, à pessoa que 
possuir um título segundo cláusulas e regras aprovadas e 
mencionadas no próprio titulo. 

Art. 20 - O controle do Estado se exercerá pelos 
órgãos referidos neste Decreto-lei, no interesse dos 
portadores de títulos de capitalização, e objetivando: 
I- Promover a expansão do mercado de capitalização e 

propiciar as condições operacionais necessárias à sua 
integração no progresso econômico e social do País; 

II- Promover o aperfeiçoamento do sistema de 
capitalização e das sociedades que nele operam; 

III- Preservar a liquidez e a solvência das sociedades de 
capitalização; 

IV- Coordenar a política de capitalização com a política de 
investimentos do Governo Federal, observados os 
critérios estabelecidos para as políticas monetárias, 
creditícia e fiscal, bem como as características a que 
devem obedecer as aplicações de cobertura das 
reservas técnicas. 

Art. 30 - Fica instituído o Sistema Nacional de 
Capitalização, regulado pelo presente Decreto-lei e 
constituído: 
I- Do Conselho Nacional de seguros Privados (CNSP); 
II- Da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); 
III- Das sociedades autorizadas a operar em capitalização. 

§ 1 Compete privativamente ao CNSP fixar as 
diretrizes e normas da política de capitalização e 
regulamentar as operações das sociedades do ramo, 
relativamente às quais exercerá atribuições idênticas às 
estabelecidas para as sociedades de seguros, nos 
seguintes incisos do Art. 32 do Decreto-lei n 73, de 21 de 
novembro de 1966:I, II, III, IV, V, VI, IX, X, Xl, XII, XIII. 

§ 20 A SUSEP é o órgão executor da política de 
capitalização traçada pelo CNSP, cabendo-lhe fiscalizar a 
constituição, organização, funcionamento e operações das 
sociedades do ramo, relativamente às quais exercerá 
atribuições idênticas às estabelecidas para as sociedades 
de seguros, nas seguintes alíneas do Art. 36 do Decreto-lei 
n 73, de 21 de novembro de 1966: "a", "b", "e", "g", "h", "i". 

Art. 40 - As sociedades de capitalização estão 
sujeitas a disposições idênticas às estabelecidas nos 
seguintes artigos do Decreto-lei n0 73, de 21 de novembro 
de 1966, e, quando for o caso, seus incisos, alíneas e 
parágrafos: 7, 25 a 31, 74 a 77, 84, 87 a 111, 113, 114, 116 
a 121. 

Art. 50 - O presente Decreto-lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 60 - Revogam-se o Decreto n 22.456, de 10 
de fevereiro de 1933, os artigos 147 e 150 do Decreto-lei n 
73, de 21 de novembro de 1966, e as demais disposições 
em contrário. DOU 28-02-1967. 

 
Capitalização 

É uma forma de juntar capital que combina 
compra programada e sorteios. Você faz depósitos 
mensais, ou até mesmo um único depósito, recebe 
rendimentos e ainda concorre a sorteios pela extração da 
Loteria Federal. Os valores sorteados variam conforme o 
plano escolhido. Além de concorrer aos sorteios, ao final do 
prazo você resgata o valor total aplicado, corrigido pela TR. 
Com tradição e experiência de 70 anos em capitalização, a 
Sul América já negociou mais de 4 milhões de Títulos no 
Brasil. 

 
Título de Capitalização 

É um papel do mercado mobiliário, nominativo, 
que pode ser adquirido à prazo ou à vista, regulamentado e 
fiscalizado pela SUSEP - Superintendência Nacional de 
Seguros Privados e a CNSP - Conselho Nacional de 
Seguros Privados. 

A capitalização surgiu no Brasil, através de 
decreto, autorizou as empresas a implantarem a 
capitalização no país em 1929. A Sul América Capitalização 
foi a pioneira nesta nova modalidade de aplicação de 
capital. 

É a Superintendência de Seguros Privados, 
órgão do Ministério da Fazenda que normatiza e fiscaliza as 
empresas de Seguros, Capitalização e Previdência Privada. 

Condições Gerais - São as normas que regem o 
contrato celebrado entre a sociedade e os adquirentes de 
Títulos de capitalização. As cláusulas definem os deveres e 
direitos dos contratantes nas transações de compra e 
venda de Títulos de capitalização. 

Nota Técnica - É o demonstrativo dos cálculos 
matemáticos - financeiros que servem de base ao plano, 
sendo regulamentado pela SUSEP. 

Subscritor - Pessoa física ou jurídica que 
subscreve a proposta para compra, comprometendo-se a 
pagar as mensalidades do Título na forma prevista nas 
condições gerais do plano. 

Titular - Pessoa física ou jurídica, proprietária do 
Título a quem deve ser pagos, com exclusividade, os 
benefícios por estes garantidos. 

O Título é livremente negociável, podendo ser 
vendido, trocado ou doado, desde que seja formalizada 
junto à Sul América Capitalização a transferência de titular 
mediante solicitação conjunta do cedente e do cessionário, 
devendo ser lavrada em formulário próprio e assinada por 
ambos ou por seus representantes legais, ou ainda, quando 
for o caso, de acordo com ordem judicial. Assim, o 
cessionário sucede o cedente em todos os seus direitos e 
obrigações. Somente o titular ou seu representante legal 
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pode transferir o Título para outra pessoa. E vedado ao 
proponente este direito, a não ser que o proponente e titular 
sejam a mesma pessoa. CEDENTE - Pessoa física ou 
jurídica que cede o Titulo de Capitalização CESSIONÁRIO - 
Pessoa física ou jurídica a quem está sendo cedido o Título 
e se toma o novo titular. 

Prazo - É o período no qual o Título está em 
vigor. A fim de otimizar o investimento, o Título não deverá 
ser resgatado antes do final do prazo, pois será neste 
momento que o valor capitalizado terá atingido sua 
maturação econômica, potencializando seus ganhos. 

Vigência - É a data a partir do qual o Título passa 
a ter validade, inclusive para começar a concorrer aos 
sorteios. 

A comunicação é feita diretamente ao cliente 
titular, tão logo seja confirmado o resultado do sorteio. Só 
terá direito a concorrer ao sorteio, o Título cujas 
mensalidades estiverem em dia na data da realização do 
sorteio. 
 
Incidem tributos sobre os prêmios de sorteio 

Incide a tributação do imposto de renda retido na 
fonte (IRRF), conforme percentual estabelecido pela 
legislação em vigor. 

Carência - É o período de tempo em que o Titulo 
de Capitalização não pode ser resgatado. 

Título suspenso - É aquele com determinado 
número (varia em função do plano) de mensalidades não 
depositadas. 

Título reabilitado - É a recuperação do direito de 
participar dos sorteios, mediante quitação das 
mensalidades vencidas e não depositadas. 

As mensalidades são reajustadas - Anualmente 
pela variação do IGPM, acumulada a cada 12 meses. 

 
ANÁLISE ECONÔMICA DOS TÍTULOS DE 

CAPITALIZAÇÃO DE PAGAMENTO MENSAL 
MERCADO BRASILEIRO 

 
A) Introdução 

O objetivo é o de definir, inicialmente, os 
principais critérios econômicos, a serem levados em 
consideração por um consumidor, quando da compra de um 
título de capitalização de pagamento mensal, de modo a 
desenvolver indicadores de qualidade para este 
investimento. Para este fim, as variáveis dos planos foram 
padronizadas, conforme modelo econômico apresentado no 
Anexo 1 deste texto. 

Em seguida, aplicamos os conceitos do modelo 
citado em uma amostra de 5 dos principais títulos vendidos 
no mercado brasileiro, por intermédio das seguintes 
empresas; Brasilcap (comercializado no Banco do Brasil), 
Banco Itaú, Banco Unibanco, Federalcap (comercializado 
na Caixa Econômica Federal) e Banco Bradesco. 

 
B) Critérios de avaliação 

Em termos simplificados, os títulos de 
capitalização de pagamento mensal podem ser 
compreendidos como uma forma de investimento na qual o 
consumidor aplica, periodicamente, durante certo prazo de 
tempo, uma determinada quantia definida. Ao final do 
prazo, ele resgata este título, já devidamente capitalizado a 
uma taxa estipulada em contrato e liquido do que foi usado 
nas provisões para sorteio e nas despesas operacionais da 
empresa. Este saldo, o seu Fundo de Investimentos, é 
denominado, atuarialmente, como Provisões Matemáticas. 

Neste investimento, existe a possibilidade de o 
consumidor, excepcionalmente, resgatar antecipadamente 
o capital aplicado, respeitadas certas carências mínimas. 
Neste caso, porém, é usual o pagamento de apenas parte 

do valor registrado nas Provisões Matemáticas, sendo este 
percentual função do número de meses decorrido desde o 
inicio do plano. 

Em vista destas condições, e com o objetivo de 
manter um mesmo padrão na análise dos títulos de 
capitalização, organizamos as características destes 
investimentos em 3 grupos distintos, conforme podemos 
observar na tabela 1. 

Inicialmente, temos os critérios temporais, 
divididos em duas variáveis: 
i) Primeiro, o prazo máximo do título (variável N). Na nossa 

amostra de 5 títulos, o prazo médio foi de 62 meses. 
ii) Um segundo prazo relevante é o que define um tempo 

mínimo para resgatar o título ; o prazo de carência (cr). 
Em todos os títulos avaliados, a condição não se alterou - 
12 meses. 

 
Tabela: Critérios usados nos Títulos de Capitalizaç ão 

Critérios Temporais  Modelo  
Prazo do título N 
Período mínimo de carência Cr 
Critérios Econômicos Modelo  
Preço do Título  P 
Taxa de remuneração das Provisões Matemáticas R 
Fator de antecipação A(a) 
Nível das Despesas Operacionais DO(i) 
Critérios Lúdicos  Modelo  
Proporção do Jogo J 
 

Em seguida, os critérios econômicos, separados 
em 4 pontos: 
I) Primeiro, o preço do titulo. Em geral, estes preços, para 

cada empresa, variam entre faixas. Em nossa amostra, 
encontramos um preço médio de, aproximadamente, 
R$ 80/mês. 

II) Depois, a taxa de remuneração das Provisões 
Matemáticas (variável r). 

III) Uma outra variável importante corresponde às 
condições de antecipação do titulo ; variável A(a), onde 
a é o mês da antecipação. Esta variável corresponde 
ao % das Provisões Matemáticas que ficará com o 
investidor. 

IV) Uma última variável relevante corresponde ao custo 
cobrado pela empresa de capitalização (DO(i)), sendo 
este função do mês i da parcela do título. 

Por fim, os critérios lúdicos do titulo. Ou seja, a 
proporção que o jogo tem no título de capitalização 
analisado (dada pela variável J). Neste caso, calculamos 
este valor pela relação entre os prêmios totais pagos aos 
investidores em cada mês de sorteio e a receita potencial 
de ser obtida em cada série de títulos negociada. 

Ressaltamos que este último número (e muitos 
outros) não costuma ser diretamente informado em cada 
plano. Neste caso, foi necessário estudar as Condições 
Gerais dos próprios planos, antes de determinar as 
variáveis padronizadas. Por exemplo, 

 
Empresa Brasilcap/Banco do 

Brasil 
Itaú 

Nome Ourocap  PIC Capitalização 
Meses (N) 36 60 
Prêmio médio 
(R$/mês) (P) 

R$100 R$40 

Do (i) 95,28%, i=1;; 1,37% 
a partir de i=2 

85,07%, i=1 e 2; 
8,70% a partir de i=3 

R TR+0,5% TR+0,5% 
J 4,72% 2,80% 
A(a) 100%, qualquer a 90%, até a=23; 
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100%, a partir de 
a=24 

Empresa Unibanco  Federalcap/CEF 
Nome Mega-Plin  Federalcap 
Meses (N) 110 60 
Prêmio médio 
(R$/mês) (P) 

R$ 90 R$120 

Do (i) 20,56% qualquer i <p ALING= “center”> 
95,3% para i=1 e 2; 
6,316%, a partir de 
i=3 

R TR + 0,5% TR+0,5% 
J 4,44% 4,70% 
A(a) 90%, até a=23; 100, 

a partir de a=24 
90%, até a=12; 
100% a partir de 
a=13 

Empresa Bradesco  
Nome Bolão 2  
Meses (N) 48  
Prêmio médio 
(R$/mês) (P) 

R$65  

Do (i) 7,64%, qualquer i  
R TR+0,5%  
J 4,07%  
A(a) 90%, a entre 1 e 11; 

95% entre 12 e 23; 
100% a partir de 
a=24 

 

 
Como já foi comentado, parte destas variáveis foi 

determinada a partir da análise dos planos, já que elas não 
são informadas diretamente, como é o caso de J. 

Assim, quando passamos à análise de cada 
produto, nos concentramos em 3 aspectos. 

Primeiro, definimos a variável R(a}, que 
corresponderá à proporção do que pode ser reembolsado 
com o titulo de capitalização (somado também ao 
distribuído no jogo) e o valor análogo em uma aplicação em 
caderneta de poupança, mantidas as mesmas condições 
básicas. Esta proporção será uma função, determinada a 
partir do mês de resgate a. Como pode ser observado, no 
Anexo 1, R(a) ; equação (4) no Anexo 1 - será definida a 
partir da taxa de rentabilidade das Provisões Matemáticas e 
do distribuído no jogo, do nível de despesas operacionais 
cobrado e do custo pela antecipação dos resgates. 

Nesta avaliação, nos restringimos ao período 
entre 13 e 36 meses. Ou seja, nesta faixa, o subscritor 
deixaria de pagar, abandonando o plano. O valor de 13 
meses foi escolhido devido à carência mínima de resgate, 
enquanto o valor de 36 foi devido ao menor prazo entre os 
planos escolhidos na amostra (vide tabela 2). 

Isto - é, com exceção do plano da Brasilcap, os 
outros planos continuam. Por exemplo, a função R(a) da 
Brasilcap termina em 95,8%; a do Itaú, converge para 
88,4%; a do Unibanco, para 79,4%; a da Federalcap, para 
90,3% e a do Bradesco, para 92,4%. Como já foi 
comentado, este valor indica que, no caso da Brasilcap, o 
grupo de poupadores receberá 95,8%, ao final do titulo de 
capitalização; quase 96% do que se tivesse aplicado na 
poupança. 

Uma outra variável importante, agora mais 
diretamente para cada companhia, será a definida pela 
equação (7), dada também no Anexo 1 ; a Distribuição L(a). 
Esta equação permite relacionar o Lucro Acumulado em 
qualquer período a, com o lucro da empresa quando o 
subscritor permanece com o titulo até o final. Assim, o 
máximo da função corresponderá, naturalmente, à situação 
de lucratividade máxima. Para uma companhia, este 
número é importante na definição da melhor estratégia de 
comercialização de um título 

I) Ao final dos respectivos planos, todos os valores 
convergem para 100%, pela própria definição 
tautológica do indicador. Como, entretanto, somente o 
plano da Brasilcap termina em 36 meses, ele é o único 
a atingir este valor máximo. 

II) Além disso, podemos observar a velocidade com que o 
lucro do título vai sendo realizado. Por exemplo, com 
28 meses de título, 93% do lucro no título da Brasilcap 
já foi obtido, calculado em relação ao lucro total ao final 
da aplicação. Analogamente, na Itaú, este número é 
63%, no Unibanco é 31%, na Federalcap, 68% e no 
Bradesco, 61%. Ou seja, quando maior o prazo do 
título, mais lentamente o lucro (em termos relativos) vai 
crescendo. Este é o caso do titulo do Unibanco, com 
110 meses. 

III) Uma outra conclusão importante; se refere a que nem 
sempre é interessante para a empresa a manutenção 
do poupador no plano. Por um lado, a medida que o 
plano se desenvolve, a empresa vai ganhando 
mensalmente o % correspondente à despesa 
operacional. Por outro, em um efeito compensatório, 
nas primeiras mensalidades, muitos planos só 
repassam parte das Provisões Matemáticas (vide 
variável A(a)). 

 
Por exemplo, neste período, e no caso do plano 

do Banco Itaú, a rentabilidade que a empresa tem será 
maior se o poupador sair na 23 parcela, já que, até aquele 
momento, ela obteve 86% do seu lucro final. Na 24 parcela, 
com a alteração do % de repasse das provisões, este 
número cai subitamente, só indo ultrapassar este patamar 
de ganho na 48 parcela (exatamente 2 anos depois, com 
87%). 

Tabela 3; Importância Relativa do Jogo 
Produtos J 

Ourocap 4,72% 

PIC Itaú 2,80% 

Plin – Unibanco 4,44% 

Federalcap – CEF 4,70% 

Bolão 2 – Bradesco 4,07% 

 
O último aspecto a ressaltar na avaliação de um 

Plano consiste no componente relativo do Prêmio que não é 
capitalizado e sim distribuído no jogo. Assim, na tabela 3, 
observamos os diversos valores reservados para o jogo nos 
planos de capitalização da amostra. Logo, caso o investidor 
deseje arriscar mais, escolhe o plano da Brasilcap. Em 
contrapartida, se quiser o menor risco possível, o do Itaú 
seria o superior. 

Como já assinalamos, em nossa análise do saldo 
final destinado ao subscritor, incluímos a proporção do que 
é distribuído no jogo. Já que, neste caso, consideramos que 
esta operação consistirá somente em uma distribuição de 
renda entre os poupadores, sendo a companhia apenas 
uma intermediária desta operação, sem perda para o grupo 
consumidor. 

O objetivo foi o de definir os principais critérios 
econômicos, a serem levados em consideração por um 
consumidor, quando da compra de um título de 
capitalização de pagamento mensal. Estes critérios foram 
aplicados a uma amostra dos produtos de 5 das maiores 
empresas do setor ; Brasilcap (comercializados no Banco 
do Brasil), Banco Itaú, Banco Unibanco, Federalcap 
(comercializado na Caixa Econômica Federal) e Banco 
Bradesco. 

Por motivo de uniformidade, concentramos nossa 
análise com o subscritor saindo entre o 1 e o 3 ano do 
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plano, mesmo que este ainda continue, nos casos da nossa 
amostra. Os motivos para este procedimento se deveram a 
dois fatores. Primeiro, 12 meses é o prazo mínimo de 
carência. Segundo, na amostra, 36 meses é o menor prazo 
existente dentre os planos analisados. 

Em vista desses aspectos, essas são as 
conclusões principais deste texto: 
I) No período, o plano da Brasilcap ofereceu o melhor 

retorno financeiro para o subscritor. Aqui, 
consideramos tanto o ganho derivado com o jogo (que 
é somente uma distribuição de receita entre os 
participantes), como com as próprias Provisões 
Matemáticas. Por este critério, os retornos, ao final de 
36 meses, variaram entre 79% e 96%, do valor 
análogo obtido com a caderneta de poupança. 

II) Em termos dos aspectos lúdicos do plano, o produto 
vendido pela Brasilcap teve a maior participação 
relativa no faturamento (4,72% do capital de cada mês 
é alocado para este fim). Na média da amostra, o % 
alocado foi de 4,15%. Já em termos absolutos, os 
prêmios da Unibanco foram os maiores, já que a sua 
série de títulos é, também, potencialmente maior. Por 
exemplo, em cada sorteio desta companhia, poderiam 
ser vendidos 1,1 milhão de títulos, contra 100 mil do 
Bradesco (vide Anexo 2, para avaliar estas 
comparações mais detalhadamente). 

III) Em termos teóricos e no enfoque exclusivo de 
lucratividade da companhia, nem sempre foi 
interessante a continuação do poupador no mesmo 
titulo, durante um certo período do investimento. Este 
fato é válido pela variação do % de saldo repassado 
nas Provisões Matemáticas, a medida que o plano vai 
se desenvolvendo. No período analisado, isto foi 
sobretudo válido nos planos do Bradesco e do Itaú. 

 
Anexo 1  

 
Modelo econômico de avaliação dos títulos  
 
Em termos econômicos simplificados, um título 

de capitalização pode ser interpretado como um 
investimento de longo prazo e de prazo definido (mas com 
carências mínimas), no qual são incididos, como receita, os 
juros mais a correção monetária e, como despesa, os 
custos operacionais cobrados pela empresa. Além disso, 
periodicamente, é deduzido, de cada investimento, um 
montante a ser usado na distribuição do sorteio, sem 
nenhuma margem para a companhia. 

Por fim, a empresa pode determinar que, no caso 
da antecipação do titulo, o investidor repasse apenas parte 
do capital já investido, por motivo de penalidade. 

Em função destes parâmetros, temos o seguinte 
modelo: 

 
1) Variáveis usadas 

 
i: numero do mês correspondente ao investimento cr: 
carência mínima de resgate 

 
N: Prazo do titulo 

 
P(i): Pagamento mensal do título no mês 

 
DO(i): % de despesa operacional, calculada sobre P(i) e 
cobrada no mês  
 
s(i): % do valor usado em sorteio, calculada sobre P(i) e 
cobrada no mês 

 

A(a): Fator líquido de antecipação de resgate, calculado 
como função do mês ocorrido (a)  
 
r: Taxa de juros mensal utilizada na capitalização 

 
p (i): Taxa inflacionária mensal 

 
 
Assim temos, 
 
N3 i3  1 

 
N3 cr3 1 
 
13 DO(i)3 0 

 
13 s(i)3 O 

 
N3 a3 1 

 
13 A(a)3 O 

 
dA(a)/da3  O (Este fator é crescente com o prazo de 
permanência no título) 

 
2) Desenvolvimento 
2.1) Equação geral 

 
Com estas hipóteses, a parcela mensal a ser 

capitalizada (juros + correção monetária) seria dada pela 
equação abaixo, no caso de a antecipação ter ocorrido no 
mês a: 

 
C(i) = 11; DO(i) ; s(i)J x P(i) x A(a) (1) 
 

2.2) Hipóteses simplificadoras 
 
Por simplificação, consideramos as seguintes 

hipóteses adicionais: 
 
P(i) = P (a parcela paga é fixa em cada plano) 
 
p (i) O (taxa inflacionária nula) 
 
r = constante e igual a taxa de juro real da 

caderneta de poupança 
 
s(i) s (nos planos ‘analisados, os prêmios 

sorteados São constantes ao longo de todo o período) 
 

2.3) Indicador Retorno do Título 
 
Na análise econômica do investimento, compara-

se o quanto que seria o ganho do poupador, caso este 
resolvesse investir em caderneta de poupança, ao invés do 
titulo em questão (função K(a)). Além disso, como o custo 
do sorteio é plenamente repassado aos poupadores sem 
nenhum custo adicional, ele é inserido na equação (2). 
Assim, temos as funções T(a) e K(a), com a evolução dos 
saldos em cada um desses investimentos. 

 
Título de Capitalização (com o jogo somado) 

T(a) = 5 {C(i) + A(a) x s x P} x (1 + r) (a; i + 1) (2) 
 
i= 1 
 

Caderneta de Poupança 
K(a) = 5 P x (1 + r) (a;i+1) (3) 
 
i=1 
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Pelas características de A(a) e DO(i), temos: 
 
K(a)3 T(a), para todo a 
 
Com estas hipóteses, definimos o fator de 

retorno do proprietário de um titulo (variável R(a)). Este 
fator será medido pela proporção do volume de capital 
aplicado na caderneta de poupança (variável K(a)), em 
relação às mesmas condições de pagamento do título de 
capitalização (variável T(a)). 

R(a) = T(a)/K(a) (4) 
 

2.4) Margens da empresa 
 
Do mesmo modo em que, na equação (4), 

quando se calculou o indicador retomo de título, pode-se 
calcular o Lucro 

acumulado (L(a)) da empresa emissora deste 
mesmo título. Por simplificação, consideramos que a taxa 
de remuneração financeira da empresa seria a mesma que 
a obtida pelo poupador. L(a) = K(a) ; T(a) (5) 

 
Do mesmo modo, calcula-se a margem em 

relação ao faturamento, na equação (6). 
 
M(a) = 1- R(a) (6) 
 
Um caso particular é calcular L(N). Ou seja, 

apurar qual é o lucro total da companhia com a operação de 
capitalização. Além disso, um número mais interessante é 
relacionar o Lucro obtido pela companhia em cada período 
a, em relação ao Lucro obtido ao final do plano. Aqui, para 
manter o padrão de comparar valores financeiros em 
épocas distintas, o correto será avaliar o Valor Futuro do 
Lucro em a, até o instante em que i=N. 

 
Deste modo, temos o seguinte indicador: -

Distribuição L(a) = VF (L(a))/L(N) (7) 
 
Esta função é importante (vide gráfico 2, no 

texto), pois avalia a progressão do lucro da companhia em 
função da data de resgate dos planos. Como se verá nos 
planos analisados, esta função, às vezes, pode ser 
decrescente, pelas características da variável A(a). Isto é, 
algumas vezes, em termos financeiros, pode não ser 
interessante para a empresa que o subscritor permaneça 
no plano. 

 
2.5) Nível de sorteio 

 
Por fim, determina-se qual a importância do 

sorteio, no perfil deste título de capitalização. Esta 
relevância é medida pela relação no gasto em sorteio em 
relação à opção da poupança. 

 
S(a)=SPxsx(1+r) (a 
i=1 
J(a) = S(a)/K(a) (9) 
E, assim, usando-se a equação (3): 
J(a) = s (10) 
 

Anexo 2  
 

Cálculo do Valor Relativo do Jogo 
 

1) Ourocap ; Brasilcap/Banco do Brasil 
 
100.000 títulos 
Prêmios Mensais: 
1º colocado: 1.600 x PM 

2º colocado: 1.000 x PM 
3º colocado: 800 x PM 
4º colocado: 600 x PM 
5º ao 14º colocado: 36 x PM 
15º ao 24º colocado: 36 x PM 
Total dos Prêmios (mensal) = (1.600 + 1000 + 

800 + 600 + 10x36 + 10x36) x PM = 4.720 x PM 
 
Receita dos títulos = 100.000 x PM 

Jogos sobre Receita = 4.720/100.000 = 4,72% ao mês 
 

2) PIC - Itaú 
 
50.000 títulos 
Prêmios: 
Semanal = 60 x PM (40 semanas no ano) 
Mensal = 1.200 x PM (12 semanas no ano) 
Total dos Prêmios (mensal) = ((1.200 x 12 + 60 x 

40)/12) x PM = 1.400 x PM 
Receita dos títulos = 50.000 x PM 

Jogos sobre Receita = 1 .400/50.000 = 2,80% ao mês 
 

3) Bolão 2 - Bradesco 
100.000 títulos 
Prêmios: 
Semanal 200 x PM (40 semanas no ano) 
Mensal = 3.400 x PM (12 semanas no ano) 
Total dos Prêmios = ((3.490 x 12 + 200 x 40)/12) 

x PM = 4.067 x PM 
Receita dos títulos = 100.000 x PM  

Jogos sobre Receita = 4.067/100.000 = 4,07% ao mês 
 

4) Megaplin-Unibanco 
 

Jogo: Escolha de 6 números distintos de um grupo de 60 
 
C60,6 = 50.063.860 possibilidades 
 
Em cada cartela, há 44 possibilidades. Logo, 

existem 1.137.815 títulos diferentes. 
 
Prêmios: 
Prêmio 1 = 6.666,67 x PM (52 semanas no ano) 
Prêmio 2 = 2.500 x PM (52 semanas no ano) 
Prêmio 3 = 2.500 x PM (52 semanas no ano) 
Total dos Prêmios (mensal) = (11.666,67 x 52)/12 

x PM = 50.555,57 x PM 
Receita dos títulos: 1.137.815 x PM 

Jogos sobre Receita = 50.555,57/1.137.815 = 4,44% ao 
mês 

 
5) Federal Cap-CEF 

100.000 títulos 
Prêmios Mensais = 1 de 2000 x PM e 9 de 300 x 

PM 
Total dos Prêmios = ((2.000 x 1 + 300 x 9) x PM 

= 4.700 x PM 
Receita dos títulos = 100.000 x PM 
Jogos sobre Receita = 4.700/100.000 4,70% ao 

mês. 
 

ENTIDADES ABERTAS E ENTIDADES FECHADAS DE 
PREVIDÊNCIA PRIVADA 

O sistema previdenciário no Brasil é formado por 
uma previdência básica, que é pública, e por uma 
previdência complementar, que é privada. 

A previdência básica é oficial, garante uma 
aposentadoria mínima, que pode ser obtida por todos os 
trabalhadores depois de completado um determinado tempo 
de serviço ou por ter atingido certa idade mínima, ambos 
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fixados em lei. É gerida pelo Governo Brasileiro, através de 
uma autarquia, o Instituto Nacional de Seguridade Social - 
INSS. 

A previdência privada complementar é 
facultativa, opera sob o regime de capitalização, 
normalmente é viável somente para aqueles que recebem 
salários superiores a R$ 1.200,00 por mês (cerca de R$ 
15.600,00 por ano), podendo ser obtida por meio das 
entidades abertas ou fechadas de previdência privada. 

As Entidades Abertas de Previdência Privada são 
aquelas administradas por instituições financeiras (inclusive 
seguradoras) cujos planos estão disponíveis para adesão 
voluntária de qualquer pessoa no pais. Estas entidades 
operam no sistema visando lucros e estão sujeitas a 
normatização e à fiscalização da Superintendência Nacional 
de Seguros Privados - SUSEP. 

As Entidades Fechadas de Previdência Privada 
(EFPP) são aquelas cujas adesões somente podem ser 
efetuadas pelos empregados de uma empresa ou de um 
grupo de empresas, denominada(s) Patrocinadora(s). 
Portanto, há necessidade legal de vínculo empregatício e 
contribuições da empresa patrocinadora, conforme 
condições contratuais. Estas entidades fechadas são 
denominadas Fundos de Pensão. São entidades sem fins 
lucrativos cuja normatização e fiscalizações são efetuadas 
pela Secretaria da Previdência Complementar, do Ministério 
da Previdência e Assistência Social - SPC/MPAS. 

 
CORRETORAS DE SEGURO 

As corretoras de seguros, por sua vez, são as 
instituições que intermedeiam o relacionamento das 
seguradoras com os segurados. Nenhum seguro pode ser 
contratado sem o envolvimento de uma corretora de 
seguros. 

 
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE SEGURO-

SAÚDE 
Lei n 9.656 de 03.06.98 — Planos de Saúde com 

dispositivos alterados de acordo com os artigos da Medida 
Provisória n 1.801-11 de 25.03.99, dispõe sobre os e 
Serviços Privados de Assistência à Saúde 

 
OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES PRESTADORAS 

DE SERVIÇOS FINANCEIROS 
As normas em vigor inseridas no Manual de 

Normas e Instruções (MNI), classificam as Instituições 
Financeiras quanto à sua participação acionária e 
localização da sede. 
a) Instituições Financeiras Públicas Federais - é aquela 

constituída e sediada no país em que a União, 
através de um dos seus órgãos, detém, direta ou 
indiretamente, a maioria do capital votante; 

b) Instituições Financeiras Públicas Estaduais - quando 
uma ou mais Unidades da Federação (os Estados 
Federativos) detiverem a maioria do capital votante, 
de forma direta ou indireta; 

c) Instituição Financeira Privada Nacional - essa é a 
característica das entidades cuja maioria do capital 
votante está sob a titularidade de pessoas físicas 
e/ou jurídicas domiciliadas e residentes no Pais; 

d) Instituição Financeira Privada Nacional com 
Participação Estrangeira - é assim considerada 
aquela que tenha de forma direta ou indireta 
participação estrangeira relevante, ou seja, superior 
a 10% e inferior a 50% do seu capital votante; 

e) Instituição Financeira Privada Nacional com Controle 
Estrangeiro - é assim considerada aquela cuja 
maioria do capital votante, direta ou indiretamente, 
esteja sob controle estrangeiro; 

f) Instituição Financeira Estrangeira - é aquela que foi 
constituída, e está sediada, no estrangeiro, tendo no 
Pais apenas dependências ou filiais. 

 
É na Lei no. 4.595, porém, que vamos encontrar 

os princípios fundamentais sobre conceitos, constituição e 
atividades das instituições financeiras em que se incluem os 
bancos comerciais. Para tanto, são transcritos, a seguir, os 
artigos 17, 18, 22 a 36, cujo objetivo, é familiarizar o leitor 
com alguns itens básicos de legislação que regem atividade 
bancária: 

 
2. ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
2.1. Estrutura 

O estudo do mercado financeiro, que envolve 
instituições financeiras bancárias e não bancárias, não 
pode prescindir de três leis básicas: 

# Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1.964 
# Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1.965 
# Lei nº 6.315, de 07 de dezembro de 1.976 

 
A primeira dispõe sobre a política e as instituições 

Monetárias, Bancárias e Creditícias , cria o Conselho 
Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, além de 
outras providências. 

A segunda lei disciplina o mercado de capitais e 
estabelece medidas para o seu desenvolvimento. 

A terceira dispõe sobre o mercado de valores 
mobiliários, cria a Comissão de Valores Mobiliários com 
atribuições próprias , passando também a absorver 
atribuições antes centralizadas no Banco Central. 
 

Em seu art. 17 a Lei 4595/64 define: 
“Consideram-se instituições financeiras, para os 

efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas 
e privadas, que tenham como atividade principal ou 
acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de 
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 
propriedade de terceiros.” 

Seu parágrafo único diz: “Para os efeitos desta Lei 
e da Legislação em vigor, equiparam-se às instituições 
financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das 
atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou 
eventual.” 
 

As instituições podem ser divididas em dois grupos: 
a) Intermediárias Financeiras - Emitem seus 

próprios passivos, ou seja, captam poupança 
diretamente do publico por sua própria iniciativa e 
responsabilidade, aplicando estes recursos junto 
às empresas, através de empréstimos e 
financiamentos. Ex.: Bancos Comerciais, Bancos 
de Investimentos, Bancos de Desenvolvimentos, 
Caixas Econômicas, Sociedades de Crédito 
Imobiliário (SCI), Associações de Poupança e 
Empréstimos (APE). 

b) Instituições Auxiliares - colocam em contato 
Poupadores com investidores, facilitando-lhes o 
acesso. Ex.: Bolsa de valores, Sociedades 
Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários. 

 
Este processo garante as condições fundamentais 

para aceitação dos lançamentos primários (subscrição) das 
empresas. Na mesma situação encontram-se as 
sociedades corretoras e distribuidoras, constituindo-se no 
elemento de ligação entre poupadores e investidores, 
atuando na colocação de papéis das empresas junto ao 
público. Outra caracterização de instituição financeira 
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poderá ser dada sob a ótica da capacidade que ela tem de 
criar ou não moeda escritural. 

Na forma afirmativa, ou seja, criando moeda 
escritural, estão inseridas aquelas instituições que, em 
conjunto, compõem o chamado sistema monetário - uma 
derivação do sistema financeiro que tem como principal 
fonte de recursos os depósitos à vista (movimentáveis por 
cheques) -, que é representado pelo Banco do Brasil, pelos 
bancos comerciais (oficiais e privados) e pelos bancos 
múltiplos com carteira comercial. A capacidade de criar 
moeda origina-se do fato de trabalharem em um sistema de 
reservas fracionárias, mantendo em caixa apenas uma 
parte dos depósitos que recebem do público, 
 
2.2. Autoridades Monetárias 

A Lei nº 4.595, após as sucessivas reformas de seus 
artigos, dispõe que o Sistema Financeiros Nacional (SFN) 
será constituído: 

I. do Conselho Monetário Nacional; 
II. do Banco Central do Brasil; 
III. do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social; 
IV. das demais Instituições Financeiras Públicas e 

Privadas. 
 
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) 
 Ao Conselho Monetário Nacional, compete, em 
linhas gerais, autorizar a emissão de papel-moeda, aprovar 
os orçamentos monetários, fixar diretrizes e normas de 
política cambial, disciplinar o crédito em todas as suas 
modalidades e as operações creditícias em todas as suas 
formas, regular a constituição, financiamentos e fiscalização 
dos que exercem atividades subordinada à alei nº4.595, 
bem como a aplicação de penalidades previstas entre 
outras atividades relacionadas com as instituições 
Monetárias, Bancárias e Creditícias. 
 O conselho se regerá por uma política que terá por 
objetivos, entre outros: 
• Adaptar o volume de pagamento às reais necessidades 

da economia nacional e seu processo de 
desenvolvimento; 

• Regular o valor interno e externo da moeda e o 
equilíbrio do balanço de pagamento, do país, tendo em 
vista a melhor utilização dos recursos em moeda 
estrangeira; 

• Zelar pela liquidez e solvência das instituições 
financeiras; 

• Coordenar as políticas monetárias, creditícias, 
orçamentárias, fiscal e da dívida pública, interna e 
externa; 

• Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a 
serem observadas pelas instituições financeiras. 

 
A partir dessas funções básicas,. O CMN fica 

responsável por todo um conjunto de atribuições 
específicas, cabendo destacar; 

• Autorizar emissões de papel-moeda; 
• Aprovar os orçamentos monetários preparados 

pelo BC; 
• Fixar diretrizes e normas da política cambial; 
• Disciplinar o crédito em suas modalidades e as 

formas de operações creditícias;. 
• Estabelecer limites para a remuneração das 

operações e serviços bancários ou financeiros; 
• Determinar as taxas do recolhimento compulsório 

das instituições financeiras; 
• Regulamentar as operações de redesconto de 

liquidez; 

• Outorgar o BC o monopólio de operações de 
câmbio quando o balanço de pagamento exigir; 

• Estabelecer normas a serem seguidas pelo BC 
nas transações com títulos públicos; 

• Regular a constituição, o funcionamento e a 
fiscalização de todas as instituições financeiras 
que operam no país. 

 
A Medida Provisória nº 542, de 30 de junho de 1994, 

que criou o Plano Real simplificou a composição do 
Conselho Monetário Nacional (CMN), caracterizando seu 
perfil monetário, que passou a ser integrado pelos 
seguintes membros: 

• Ministro de Estado da Fazenda na qualidade de 
Presidente; 

• Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação da Presidência da República; 

• Presidente do Banco Central. 
 

Criou também subordinado ao CMN, a Comissão 
Técnica da Moeda e do Crédito com a competência básica 
de regulamentar as matérias da MP nº542, de 
responsabilidade do CMN, sendo integrado por: 

• Presidente do Banco Central; 
• Presidente da comissão de Valores Mobiliários; 
• Secretário do Tesouro Nacional e da Política 

Econômica do Ministério da Fazenda 
• Diretores de Política Monetária, de Assuntos 

Internacionais e de Normas e Organização do 
Sistema Financeiro, todos do Banco Central. 

 
Funcionam, também junto ao CMN as seguintes 

comissões consultivas de: 
• Normas e Organização do Sistema Financeiro; 
• Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros; 
• Crédito Rural; 
• Crédito Industrial 
• Endividamento Público 
• Política Monetária e Cambial; 
• Processos Administrativos. 
 

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BC OU BACEN) 
O BC é a entidade criada para atuar como órgão 

executivo central do sistema financeiro, cabendo-lhe a 
responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposições 
que regulam o funcionamento do sistema de normas 
expedidas pelo CMN. 

Banco Central do Brasil (BACEN ou BC) – este é o 
principal órgão executor das políticas inerentes ao Sistema 
Financeiro Nacional; organizando sob a forma de autarquia 
federal, tem personalidade jurídica, patrimônio e receita 
próprio. 

Está sediado em Brasília, possuindo representações 
regionais em Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Tem ainda, competências privadas, como: 
• Emitir papel-moeda e moeda metálica, nas condições e 

limites autorizados pelo CMN; 
• 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 a 
instituições financeiras bancárias; 

• Regular a execução dos serviços de compensação de 
cheque e outros papéis; 
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• Efetuar como instrumento de política monetária, 
operações de compra e venda de títulos públicos 
federais; 

• Emitir títulos de responsabilidades próprias, de acordo 
com as condições estabelecidas pelo CMN; 

• Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas; 
• Exercer a fiscalização das instituições financeiras e 

aplicar as penalidades previstas; 
• Autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinâmica 

operacional, de todas as instituições financeiras; 
• Estabelecer condições para a posse e para o exercício 

de quaisquer cargos de administração de instituições 
financeiras privadas. 

• Vigiar a interferência de outras empresas nos 
mercados financeiros e de capitais; 

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

 
Dessa forma, o BC pode ser considerado como: 

Banco dos 
Bancos 

Depósitos compulsórios Redesconto de 
Liquidez 

Gestor do 
sistema 
Financeiro 
Nacional 

Normas/autorizações Fiscalização/intervenção 

Política Monetária 
Executor da 

Controle dos meios de pagamento (liquidez no 
mercado) Orçamento monetário/instrumentos 
de política monetária 

Banco Emissor Emissão do meio circulante Saneamento do 
meio circulante 

Banqueiro do 
Governo 

Financiamento do Tesouro nacional (via 
emissão de títulos públicos) 
Administração da Dívida Pública Interna e 
Externa  
Gestor fiel depositário das reservas 
internacionais do País. 
Representante junto às Instituições financeiras 
internacionais 
Sistema Financeiro Nacional 

A Lei no. 4.728 ditas as normas relativas ao 
funcionamento do mercado financeiro e de capitais. Esses 
serão disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional e 
fiscalizados pelo Banco Central, além da Comissão de 
Valores Mobiliários (conforme prescreve a Lei no. 
6.385/76). 

A Lei no. 4.728, no que diz respeito à 
conceituação dos títulos ou valores mobiliários que podem 
ser negociados no mercado brasileiro de capitais, é 
bastante ampla, e sua leitura não pode prescindir da leitura 
auxiliar do texto da Lei no. 6.385, que regula, 
identicamente, operações na área do mercado mobiliário. 

Os lançamentos de títulos, tais como, debêntures, 
certificados de depósitos de valores mobiliários, são 
exemplos de operações sujeitas ao regime desta lei. 
 
PAPÉIS DO BACEN 
 

–  Bancos do Bancos: Depósitos Compulsórios: 
Redescontos de Liquidez. 

–  Gestor do Sistema Financeiro Nacional: 
Normas/autorizações Fiscalização/intervenção. 

–  Executor da Política Monetária: Controle dos 
meios de pagamento (liquidez no mercado); Orçamento 
monetário/Instrumentos de política monetária. 

Banco Emissor: Emissão do meio circulante / 
Saneamento do meio circulante. 

–  De acordo com a Lei Complementar n.º 101/2000, 
art. 34, é proibido ao Banco Central emitir títulos públicos; 
Administração da dívida pública interna e externa; Gestor e 

fiel depositário das reservas internacionais do País; 
Representante junto às instituições financeiras 
internacionais do Sistema Financeiro Nacional. 
 
Reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
 
A - Os problemas atuais 
 Os bancos têm no Banco Central (BC) uma conta 
denominada Reservas Bancárias, que é similar a uma 
conta-corrente, pois nela é processada toda a 
movimentação financeira diária dos bancos, decorrente de 
operações próprias ou de seus clientes. 
 Às 7h de cada dia, são lançados naquela conta os 
resultados financeiros apurados em diferentes câmaras de 
compensação, relativos a transações realizadas em dias 
anteriores nos diversos mercados, bem como o resultado 
da compensação, entre os bancos, dos valores pagos pelas 
pessoas físicas e jurídicas por intermédio dos instrumentos 
de pagamento usuais no Brasil, que são os cheques e os 
denominados DOC. Às 23h, é lançado o resultado 
financeiro das negociações de títulos públicos federais 
realizadas entre os bancos ao longo do próprio dia. 
 Atualmente, ainda que o banco não disponha de 
saldo suficiente em sua conta para satisfazer os 
pagamentos previstos para as 7h, o BC dá curso à 
liquidação de tais obrigações e o banco passa a apresentar 
saldo negativo na conta Reservas Bancárias. Esse saldo 
negativo é, normalmente, regularizado às 23h, pois os 
bancos mantêm títulos públicos federais em volume 
suficiente para o adequado gerenciamento de seu caixa. 
 Em média, a soma dos saldos negativos nas 
contas Reservas Bancárias, entre as 7h e as 23h de cada 
dia, atinge R$ 6 bilhões. Essa é a dimensão do risco 
privado assumido diariamente pela sociedade brasileira por 
intermédio do BC, devido à sistemática operacional do 
sistema de pagamentos brasileiro. 
 É comum a argumentação de que, quando o 
problema de liquidez de determinado banco é grave, o BC 
sustenta a sobrevida da instituição por meio de 
empréstimos. Atuar de modo diferente, quando configurado 
o problema, significa rejeitar aqueles lançamentos das 7h, 
caso representem valor negativo que supere a soma do 
saldo na conta Reservas Bancárias e do valor dos títulos 
públicos federais de propriedade da instituição. 
 Ao rejeitar tais lançamentos, o BC estará 
transferindo a falta de liquidez do banco para todo o resto 
do sistema financeiro e para a clientela do sistema 
bancário. Isso pode gerar a denominada crise sistêmica, 
com a quebra sucessiva de instituições financeiras, em 
efeito dominó, e a interrupção da cadeia de pagamentos do 
setor real da economia, seguida, invariavelmente, de 
recessão econômica. Dimensionar o risco de crise 
sistêmica nem sempre é trivial. 
 O balanço do BC, de junho de 2001, indica, para a 
data de liquidação de algumas instituições, que os 
empréstimos com base no PROER atingiram à cifra de R$ 
16,9 bilhões e que outros R$ 12,3 bilhões corresponderam 
ao saldo devedor nas respectivas contas Reservas 
Bancárias. Esses últimos decorrem de lançamentos não 
rejeitados, embora as instituições não dispusessem de 
liquidez suficiente ou de garantias para oferecer em um 
empréstimo. 
 Hoje, importantes câmaras de compensação, onde 
são apurados os resultados financeiros de inúmeras 
transações realizadas no País, são meras processadoras e 
o risco inerente aos bancos que liquidam tais operações é 
suportado diariamente pelo BC. 
 A câmara de compensação de cheques, operada 
pelo Banco do Brasil, é um exemplo típico. Nela são 
compensados mensalmente, em média, cheques e DOC no 
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valor total de R$ 257 bilhões (mais de R$ 12 bilhões por 
dia). Esses instrumentos de pagamento são apropriados 
para operações de varejo, mas no caso brasileiro, em face 
da ausência de alternativas, são largamente utilizados para 
a liquidação de obrigações de alto valor. 
 O convívio, em um mesmo ambiente, de 
instrumentos de pagamento de baixo e de alto valor é 
inapropriado. As câmaras para grandes valores têm foco no 
gerenciamento de riscos, com a exigência de garantias e o 
estabelecimento de limites aos bancos. As câmaras para o 
varejo são desenhadas com atenção especial ao custo de 
transação, que se elevaria com a eventual exigência de 
garantias. 
 
B - As soluções 
 A reestruturação do sistema de pagamentos 
compreendeu um conjunto de medidas que solucionam os 
graves 
problemas apontados anteriormente. Segue-se um resumo 
de cada uma das medidas: 
 
a. Monitoramento, em tempo real, do saldo de cada conta 

Reservas Bancárias, não sendo admitido, a partir do dia 
24 de junho de 2002, saldo devedor em qualquer 
momento; 

b. Oferta de empréstimo ponte diário (redesconto intradia), 
mediante operações de compra, pelo BC, de títulos 
públicos federais dos bancos, que deverão recomprar os 
títulos do BC no próprio dia, registrando-se em tempo 
real o resultado financeiro na conta Reservas Bancárias. 
Isso garante, sem risco para o BC, a oferta da liquidez 
necessária (de R$ 6 bilhões, em média, como antes 
mencionado) para o normal fluxo dos pagamentos ao 
longo do dia; 

c. Implantação de sistema que processará ordens de 
transferência eletrônica de fundos entre bancos, 
inclusive as por conta de clientes. Assim, passará a 
existir alternativa segura aos cheques e DOC para a 
realização de pagamentos de grande valor; 

d. Criação, pelo setor privado, de rede de 
telecomunicações dedicada exclusivamente ao sistema 
financeiro e operada sob rígidos padrões de segurança 
e confiabilidade definidos pelo BC, permitindo a 
liquidação financeira em tempo real de transações; 

e. Assunção do risco privado pelo setor privado, com a 
definição de regras mais rígidas para as câmaras de 
compensação privadas, que deverão adotar adequados 
mecanismos de gerenciamento de riscos, como o 
estabelecimento de limites para os bancos com base no 
recebimento prévio de garantias. Se o BC rejeitar 
lançamento na conta Reservas Bancárias de um banco 
que não disponha de liquidez suficiente, a câmara 
executará as garantias que lhe tenham sido entregues 
pelo banco inadimplente e honrará os pagamentos 
correspondentes, com fundamento na Lei 10214/2001; 

f. Adoção de mecanismo indutor à oferta, pelos bancos, de 
novos produtos à clientela, que permitam a migração 
dos pagamentos de valor maior do que R$ 5 mil, hoje 
realizados por cheques e DOC, para instrumentos de 
pagamento eletrônicos adequadamente estruturados. 

 
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 
 
C - Impactos para a sociedade 
 As medidas acima mencionadas, entre outros 
aspectos positivos, retirarão do setor público riscos 
privados, fortalecerão o sistema financeiro, dotarão o país 
de sistema de pagamentos moderno, reduzirão a percepção 
de risco do país e permitirão maior atratividade para o 
capital externo, além de ganhos de eficiência à economia. 

Importantes pontos, porém, não claramente identificados 
pela sociedade, em particular pelo cidadão comum, ainda 
que assim considerado o que tem acesso ao sistema 
bancário. 
 Para esse cidadão comum, e considerando a 
totalidade do sistema bancário, surgirá, de pronto, a 
possibilidade de transferir recursos de sua conta-corrente 
para conta de outra pessoa em banco diferente do seu, em 
agência de qualquer localidade do pais, sendo o recurso 
imediatamente disponível para o destinatário. Isso hoje não 
ocorre, pois, na melhor das hipóteses, o recurso depositado 
por cheque toma-se obrigatoriamente disponível ao 
destinatário no prazo de um a quatro dias úteis, podendo se 
estender a vinte dias úteis quando envolver agências 
localizadas em cidades de difícil acesso. 
 De negativo, poderá ocorrer, também 
considerando a totalidade do sistema bancário, o 
surgimento de tarifa para cheques de valor igual ou superior 
a R$ 5 mil (que representam pouco mais de 1% da 
quantidade de cheques emitidos diariamente e 69% do 
respectivo valor total). 
 Diz-se “poderá ocorrer”, porque o mecanismo 
indutor à migração, estabelecido pelo BC, será aplicado 
sobre a rede bancária de forma escalonada a partir de 
agosto de 2002. Ademais, o BC admite que, a partir de 
fevereiro de 2003, caso os cheques de valor igual ou 
superior a R$ 5 mil correspondam a até 20% do valor total 
dos cheques hoje emitidos, nada será exigido dos bancos. 
 Isso propiciará ao sistema financeiro tempo 
suficiente para oferecer novos produtos, estendendo-os à 
sua clientela paulatinamente. E de se esperar que os 
grandes clientes tenham acesso imediato a produtos mais 
eficientes, o que permitirá que, afetando positivamente 
pequena parcela de seus clientes, os bancos reduzam, em 
curto tempo, substancialmente o valor total dos cheques 
emitidos com valor a partir de R$ 5 mil. Pode-se imaginar, 
também, que no espaço de até um ano, cartórios de 
registro de imóveis, grandes concessionárias de veículos e 
empresas atacadistas, por exemplo, disponham de 
terminais bancários que permitam a realização de 
pagamentos eletrônicos e dispensem a necessidade de 
emissão de cheques. 
 Ademais, alguns bancos poderão voltar a 
estabelecer prazo de bloqueio para os depósitos realizados 
por meio de cheques igual ao máximo permitido pelo BC. 
Durante o período de elevada inflação e em face da 
concorrência no setor, muitos bancos dispensaram o 
bloqueio temporário dos recursos depositados por cheques, 
permitindo que seus clientes movimentassem tais depósitos 
por meio de cheques ou DOC. Alguns o fizeram para a 
totalidade de sua clientela. Houve aqueles que mantiveram, 
no particular, os procedimentos usuais, ou estenderam a 
outros clientes o tratamento especial que sempre 
dispensaram às grandes corporações. 
 Esse novo comportamento dos bancos decorrerá 
do fato de que, hoje, depósitos ou saques por cheques 
geram lançamentos na conta Reservas Bancárias sempre 
no dia útil seguinte. Com a introdução de sistemas 
eletrônicos de transferência de fundos acessíveis à 
clientela; com a conseqüente movimentação de Reservas 
Bancárias em tempo real, recurso depositado por cheque e 
transferido eletronicamente no mesmo dia afetará 
negativamente o fluxo de caixa do banco. 
 Vale notar que eventual restrição poderá ser 
diferenciada. Alguns bancos poderão restringir apenas as 
transferências eletrônicas de recursos depositados por 
cheques, permitindo que esses depósitos sejam 
movimentáveis no próprio dia, desde que por cheques, 
exatamente como fazem hoje. 
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 Os fundos de investimento, da mesma forma, 
poderão vir a alterar a regra para a aplicação e o resgate de 
cotas, somente aceitando a conversão em cotas de 
recursos disponíveis. Cabe lembrar, porém, que embora 
observem certo padrão, as regras de cada fundo, a 
exemplo do acima exposto quanto aos bancos, hoje são 
diferenciadas, cabendo ao investidor escolher livremente 
em qual aplicar seus recursos. Foi determinado, porém, que 
até 28 de fevereiro de 2002, os fundos informem seus 
cotistas quanto a eventual alteração na política de 
conversão de cotas. 
 O BC estabeleceu, ainda, que os depósitos até R$ 
5 mil, efetuados por intermédio de cheques em contas de 
poupança, continuarão a ter o mesmo tratamento atual, de 
serem remunerados a partir da data em que realizados. 
 
D - A experiência internacional 
 Inúmeros países, independentemente de seu nível 
de desenvolvimento econômico e social, já implementaram 
reformas semelhantes em seus sistemas de pagamentos. 
 A Diretoria do Banco Central, em reunião de 
30.6.99, aprovou projeto de reestruturação do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro. O projeto compreende, 
basicamente, dois aspectos: 
a. estabelecimento de diretrizes a serem observadas na 

reestruturação do Sistema de Pagamentos brasileiro, 
com vistas ao melhor gerenciamento do risco sistêmico; 
e 

b. implantação de sistema de transferência de grandes 
valores com liquidação bruta (pagamento a pagamento) 
em tempo real e alteração no regime operacional da 
conta Reservas Bancárias, que passará à ser 
monitorada em tempo real. 

 
A seguir estão indicadas e comentadas as diretrizes  
aprovadas: 
Definição do papel do Banco Central 
 O Banco Central, além da prestação de serviços, 
regulamenta e monitora o sistema de pagamentos, segundo 
sua esfera de competência. 
 Desse modo, a liquidação financeira na conta 
Reservas Bancárias deve ser regulamentada pelo Banco 
Central. Essa regulamentação envolve desde horários de 
realização dos lançamentos, até os requisitos a serem 
observados pelos que pretendem ser titulares da conta e 
pelas câmaras de compensação (clearings) que realizam, 
ou pretendam realizar, diretamente na conta Reservas 
Bancárias a liquidação financeira das transações que dêem 
curso. 
 Igualmente, deve o Banco Central recomendar aos 
participantes a implementação ou os aperfeiçoamentos que 
julgue necessários quanto ao controle dos riscos que 
incorrem no sistema de pagamentos. 
 
2.- Redução do risco de crédito do Banco Central 
 Todas as transações realizadas na economia que 
envolvam pagamentos sem a utilização de papel-moeda se 
transformam em transferências de fundos entre contas 
Reservas Bancárias tituladas no Banco Central. Essas 
transferências de fundos se realizam ao longo do dia, 
atualmente em horários concentrados, parte no período da 
manhã e parte no fim do dia. 
 A verificação do saldo de cada conta Reservas 
Bancárias é feita considerando-se o saldo de encerramento, 
o que leva, eventualmente, a elevado risco no crédito 
concedido pelo Banco Central, representado por saldo 
negativo na mencionada conta, sem qualquer limite ou 
colateral, que, na grande maioria dos casos, somente é 
regularizado ao final do dia. 

 Esse regime operacional da conta Reservas 
Bancárias é exatamente igual ao que vigia quando o Banco 
do Brasil S.A. detinha funções de autoridade monetária e 
.as instituições nele mantinham a denominada conta 
“Depósitos de Instituições Financeiras”. Portanto, o Sistema 
de Pagamentos Brasileiro foi todo construído segundo a 
premissa de liquidação financeira certa das transações, 
levando a que a autoridade monetária por vezes assuma o 
risco na hipótese de inadimplemento por parte da instituição 
titular da conta na autoridade monetária. A drástica redução 
na possibilidade de assunção de risco por parte do Banco 
Central constitui o cerne dessa diretriz. 
 A alteração desse regime operacional é fundamental 
.para a própria higidez do Sistema Financeiro Nacional, na 
medida em que, assumindo seus participantes o risco 
inerente às operações que realizam, maior será o cuidado 
dispensado no gerenciamento desse risco. 
 O novo regime compreenderá alterações em 
aspectos operacionais, como o monitoramento em tempo 
real do saldo da conta Reservas Bancárias de cada 
instituição e o estabelecimento de horários a serem 
observados no lançamento dos resultados financeiros 
oriundos das diferentes clearings. Também implicará 
alterações em questões formais, como o estabelecimento 
de contratos entre o Banco Central e os titulares da conta e 
entre o Banco Central e as clearings, por intermédio dos 
quais serão fixados claramente os deveres e 
responsabilidades das partes, inclusive procedimentos em 
caso de inadimplência de qualquer titular da conta 
Reservas Bancárias. 
 
3.— Irrevocabilidade e incondicionalidade dos 

pagamentos (finality) 
 Em sistemas de transferência de grandes valores, 
de que são exemplos o “Chips” e o “Fedwire”, que vierem a 
ser operados no país, as ordens, após efetivadas, deverão 
ser irrevogáveis e incondicionais. Neste caso, entende-se 
por efetivação da ordem o registro do lançamento na conta 
Reservas Bancárias, no caso de sistema operado pelo 
Banco Central, ou, no caso de sistema operado por clearing 
privada, a confirmação, pela clearing, mesmo antes de 
ocorrer a liquidação em conta junto ao Banco Central, de 
que a transferência foi autorizada, eis que atendidos os 
requisitos estabelecidos pela gestora. 
 Junto a este princípio, de irrevocabilidade e 
incondicionalidade de pagamentos, que na literatura sobre 
a matéria é definido como finality, também foi estabelecida 
a diretriz, internacionalmente identificada como centaury of 
settlement, estabelecendo que as clearings, que efetivem a 
liquidação financeira defasada em contas no Banco 
 Central e segundo valores multilaterais líquidos, 
devem ter condições de assegurar a liquidação financeira 
das operações até o encerramento do dia, mesmo na 
hipótese de o Banco Central rejeitar qualquer lançamento 
em conta Reservas Bancárias. 
 
4.— Participantes com pleno conhecimento dos riscos 

envolvidos nos sistemas em que operam 
 Esta diretriz dará condições para os participantes 
gerenciarem adequadamente os riscos que incorrem em 
suas operações no Sistema de Pagamentos. 
 Os regulamentos das diferentes clearings devem ser 
explícitos quanto às responsabilidades do participante e da 
própria clearing, assim como devem estar claramente 
definidas as responsabilidades do Banco Central. Em 
qualquer caso, os procedimentos aplicáveis na hipótese de 
inadimplemente de qualquer participante devem estar 
minuciosamente definidos, inclusive no tocante aos 
mecanismos de repartição de perdas. 
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5.— Redução da defasagem entre a contratação de 
operações e a sua liquidação financeira 

 
 O risco em sistemas de pagamentos advém, 
principalmente, da defasagem entre a realização das 
transações e a respectiva liquidação financeira. Ademais, o 
risco sistêmico advém, precipuamente, de transações que 
envolvam grandes valores. 
 No caso brasileiro, parcela significativa dos 
pagamentos e transferências, em termos de valor, é 
realizada por meio de cheques ou documentos de crédito, 
que exigem até um dia para a sua confirmação. 
 A introdução de sistema para transferência de 
grandes valores, operando em tempo real e com liquidação 
bruta (FTGS) no Banco Central, constituirá plataforma para 
a redução da defasagem de liquidação financeira de 
inúmeras transações, reduzindo sobremaneira o risco no 
Sistema de Pagamentos Brasileiro. 
 Os pagamentos cursados por esse sistema 
observarão os princípios já enumerados de irrevogabilidade 
e incondicionalidade. O sistema acatará exclusivamente 
ordens de crédito e a informação pertinente ao pagamento 
somente será transmitida ao creditado concomitantemente 
à validação do lançamento na conta Reservas Bancárias. 
Essa validação somente ocorrerá se o saldo disponível na 
conta da instituição que comandar a ordem suportar o 
respectivo débito. 
 As demais características do sistema (padrão das 
ordens, mecanismos de segurança da informação, 
mecanismos de gerenciamento de pendências etc.) serão 
objeto de discussão com o mercado. 
 
6 — Clearings com mecanismos para redução de risco 

e contingência adequada 
 
 As clearings que forem consideradas 
“sistemicamente importantes” deverão adotar mecanismos 
para redução de risco e dispor de esquema de contingência 
que dêem conforto à autoridade monetária, no tocante ao 
risco sistêmico. 
 Os critérios a serem observados para estabelecer 
se a clearing é ou não “sistemicamente importante” serão 
definidos oportunamente. 
 Dentre os mecanismos para redução de risco, 
aplicáveis isoladamente ou em conjunto, conforme os 
casos, tem-se, por exemplo, a sistemática de “entrega 
contra pagamento” (delivery versus payment — DVP), 
estabelecimento de limites bilaterais pelos participantes e 
de limites multilaterais pela clearing, ambos monitorados 
em tempo real, garantias aportadas pelos participantes às 
clearings, regras de repartição de perdas e, é claro, 
condições para a execução tempestiva e segura das 
garantias. 
 Quanto aos mecanismos de contingência, devem 
ser estabelecidos de modo a que, na hipótese de 
acontecimentos fortuitos, as transações sob a 
responsabilidade da clearing possam ter curso normal e se 
encerrarem tempestivamente. 
 
7.— Adoção de base legal adequada 
 As alterações de ordem legal e regulamentar que se 
fizerem necessárias para permitir que as diretrizes acima 
enumeradas sejam alcançadas serão objetos de proposta 
pelo Banco Central. 
 Dentre os pontos que necessitarão de dispositivo 
legal, pode-se mencionar, de pronto, o reconhecimento de 
créditos decorrentes de compensação multilateral e as 
alterações que permitirão a execução segura das garantias 
aportadas às clearings. 

 Deve ser ressaltado que o Banco Central tem a 
firme disposição de implantar o projeto no menor prazo 
possível e de o fazer mediante intensa negociação, 
propiciando ampla discussão dos aperfeiçoamentos a 
serem introduzidos e das alterações nos sistema e rotinas 
operacionais com todos os interessados, buscando-se, 
sempre, decisões consensuais, observadas as diretrizes 
acima enumeradas. 
 Isso porque, reestruturação de sistemas de 
pagamentos encerra modificações e melhoramentos nos 
sistemas antigos e, conseqüentemente, mudanças de 
hábitos culturais e tecnológicos dos agentes do mercado 
que neles atuam, além de eventualmente provocar 
repercussões nos mecanismos de transmissão da política 
monetária, a qual será tão mais eficiente quanto o for o 
sistema de pagamentos. 
  
O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) é o conjunto 
de instrumentos, regras e procedimentos que, integrados, 
são usados para transferir fundos entre diversos agentes da 
economia, garantindo operações de crédito e débito para 
operações entre bancos, empresas privadas, governo e 
pessoas físicas. Esse sistema é regulado pelo Banco 
Central e sofre de uma série de problemas que estão sendo 
resolvidos por meio da Lei 10.214, de 27 de março de 2001, 
que regulamenta o novo Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB2). O SPB2 estará em operação com regras finais em 
janeiro de 2002 e, embora não percebidas pelo cidadão 
comum, suas diretrizes fortalecerão o sistema financeiro, 
reduzindo a possibilidade de risco no mercado e, 
conseqüentemente, permitirão maior atratividade para o 
capital externo, além de ganhos na eficiência da economia. 
 
Benefícios do novo SPB 
 Possibilidade de transferência imediata de dinheiro: 
um cliente de um banco em Parintins (AM) pode transferir, 
no mesmo dia, dinheiro de sua conta corrente para a conta 
de outra pessoa em outro banco, em Santana do 
Livramento (RS), por exemplo. 
Agilidade: os recursos ficam disponíveis no dia da 
transferência. 
 
Segurança e confiabilidade: redução do risco de créd ito 
nos pagamentos, que são irreversíveis (não podem se r 
sustados ou devolvidos por falta de fundos, como po de 
ocorrer com cheques). 
 O Brasil terá um sistema de pagamentos similar aos 
melhores do mundo. 
 
O SPB ajudará a melhorar a imagem do País 
internacionalmente e a reduzir o Risco Brasil. 
O que é 
 A função básica de um sistema de pagamentos é 
transferir recursos, bem como processar e liquidar 
pagamentos para pessoas, empresas, governo, Banco 
Central e instituições financeiras. Ou seja, praticamente 
todos os agentes atuantes em nossa economia. 
 O cliente bancário utiliza-se do sistema de 
pagamentos toda vez que emite cheques, faz compras com 
cartão de débito e de crédito ou ainda quando envia um 
DOC — Documento de Crédito. 

 
Porque Mudar 

 
O Banco Central (BC) e o sistema bancário tem boas 

razões para reestruturar o SPB: reduzir significativamente 
riscos e manter o sistema financeiro nacional entre os mais 
modernos do mundo – seguro, eficiente, ágil e transparente. 
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O que muda 
 

Atualmente os clientes transferem seus recursos 
usando cheques ou DOCs. O dinheiro assim remetido, em 
geral, só fica disponível após a compensação tradicional, 
que demora, no mínimo, um dia útil, havendo o risco, por 
exemplo, de devolução do cheque por falta de fundos. 

A partir de 22 de abril de 2002, esse quadro mudou 
para melhor. Entra em operação o novo SPB, um sistema 
eletrônico que permitirá aos clientes transferirem dinheiro, 
no mesmo dia, para pagamentos e outras finalidades. 
Pessoas, empresas, governo e instituições financeiras 
poderão transferir dinheiro para pagamentos, cobertura de 
saldos, aplicações e outras finalidades com muito mais 
segurança e sem a espera necessária ao processamento 
de cheques ou DOCs no sistema de compensação 
tradicional. 

O novo SPB oferecerá uma nova opção para 
transferência de recursos de um banco para outro 
denominada 

Transferência Eletrônica Disponível - TFD. 
Utilizando a TED o valor será creditado na conta do 
favorecido e estará disponível para uso assim que o banco 
destinatário receber a mensagem de transferência. 

A nova opção oferecerá vantagem em relação aos 
cheques e DOCs, que continuarão sendo processados 
normalmente no atual Sistema de Compensação. 

O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) vai ser 
reestruturado. As modificações são muito positivas e vão 
mexer com a vida financeira de pessoas e empresas. 

O novo SPB vai dar mais agilidade e segurança às 
transações bancárias. Por isso, é importante estar atento a 
uma série de detalhes. 

Nas páginas a seguir, produzidas em conjunto pelo 
Banco Central e pela Febraban, você vai conhecer melhor o 
que é o SPB e saber o porquê das mudanças. 

Os bancos continuarão processando cheques de 
valor igual ou superior a R$ 5.000,00, mas serão obrigados 
a recolher parte expressiva dos seus valores no Banco 
Central. Isso vai elevar o custo desse serviço para a 
instituição, que poderá aumentar seu preço para o cliente. 

Além disso, o valor do cheque só estará disponível, 
para quem recebe, findo o prazo de bloqueio. Por isso, os 
bancos recomendam aos clientes que desejam economizar 
com tarifas que dêem preferência à TED, nas transferências 
acima de R$ 5.000,00. 

Assim como os demais serviços, os preços das 
transferências — eletrônicas ou não — poderão variar de 
banco para banco. 

As aplicações em fundos de investimentos feitas 
mediante saldo disponível em conta corrente e/ou através 
de TED renderão a partir do dia da sua realização. Os 
bancos, a seu critério, poderão agendar aplicações de 
recursos bloqueados na conta corrente (depósitos em 
cheques ou DOCs) para datas futuras. Já as aplicações em 
depósitos a prazo (CDB e RDB) poderão ser acolhidas 
independentemente da condição do recurso na conta 
corrente, porém, sob remuneração diferenciada, a critério 
de cada banco. CDBs e RDBs emitidos a partir de 10 de 
outubro de 2001, quando vencerem após 22 de abril de 
2002, deverão ser resgatados em valores disponíveis na 
data de seu seu vencimento. 

 
Transferência só com recursos disponíveis 

O cliente poderá transferir dinheiro via TED se os 
recursos estiverem efetivamente disponíveis em sua conta 
corrente. Para os clientes que possuem cheque especial ou 
conta garantida será possível efetuar transferências nos 
limites e condições contratadas com o banco. 

Os recursos provenientes de depósitos em cheques 
e DOCs em sua conta poderão ser utilizados somente 
depois da compensação desses documentos. 
� Emissão de DOC e de cheques inferiores a R$ 

5.000,00 
(normais ou pré-datados). 

� Prazo de compensação de DOC e de cheques. 
� Pequenos pagamentos de contas: água, energia, 

telefone, impostos etc. 
� Pagamento de boletos ou bloquetos bancários e 

carnês. 
� Débito automático. 
� Forma de utilização e de pagamento de cartões de 

crédito e de débito. 
� Saques e depósitos em conta corrente. 
� Os depósitos em poupança continuarão sendo 

acolhidos e remunerados de acordo com as normas em 
vigor. 

� Regras quanto à tributação (IOF, CPMF etc). 
 
Continuará existindo, mas deverá ser substituído 

gradativamente pela transferência eletrônica, mais rápida, 
segura e de menor custo. 

 
Cobertura de saldo devedor no cheque especial e na 

conta garantida 
A Transferência Eletrônica Disponível - TED abaterá 

o saldo devedor no mesmo dia. Depósitos em cheques de 
outros bancos e DOCs somente poderão cobrir a conta 
após compensados, a critério de cada banco. 

 
Empréstimos 

Os empréstimos e financiamentos serão liberados 
pelos bancos em dinheiro e deverão ser liquidados pelos 
clientes de acordo com as condições estipuladas nos 
contratos. O dinheiro transferido através de TED quitará o 
débito no dia da transferência. 

 
 
 

Como o SPB foi implantado 
O novo SPB foi implantado e testado pelo Banco 

Central, pelas instituições financeiras e pelas Câmaras (de 
Pagamentos, de Ativos, de Câmbio e de Derivativos), 
criadas para permitir seu funcionamento a partir da mais 
avançada tecnologia e experiência internacionais em 
sistemas similares e da análise das particularidades do 
Sistema Financeiro Nacional. 

Ao adotar um padrão consagrado 
internacionalmente, o Brasil entra para o grupo de países 
que monitoram em tempo real as reservas de seus bancos. 
Dessa forma, evita surpresas e turbulências que possam 
dificultar o funcionamento do sistema financeiro e da 
economia e reduz os riscos das transações para todos 
aqueles que recebem pagamentos e transferências em 
geral. 

O sistema financeiro brasileiro se modernizou e 
apresenta atualmente uma série de condições que nos 
permitem considerá-lo um dos mais sólidos do mundo, mas 
ainda realiza a maioria dos pagamentos, inclusive os de 
grande valor, por intermédio do Sistema de Compensação 
tradicional, sem garantias e com resultados que somente se 
concretizam ao final do dia útil seguinte. 

A implantação do SPB absorverá, em valores, a 
maior parcela dessas transações e aumentará ainda mais 
essa solidez, reduzindo a possibilidade de uma instituição 
financeira que enfrente dificuldade para liquidar seus 
compromissos diários afetar as demais instituições, seus 
clientes, investidores e o Banco Central. 
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Para realizar transferências financeiras pelo novo 
SPB, as instituições precisarão de recursos efetivamente 
disponíveis, depositados no Banco Central e garantias 
previamente constituídas, em valores diariamente 
atualizados na CIP — Câmara Interbancária de 
Pagamentos. 

Essas condições e o monitoramento em tempo real 
das reservas dos bancos por meio de uma moderna e 
complexa rede de teleprocessamento de mensagens, 
criada para realizar transferências de recursos e de ativos 
em moeda nacional e estrangeira, proporcionarão mais 
solidez e qualidade ao Sistema Financeiro Nacional. 

Essa rede interligará instituições financeiras às 
Câmaras de Pagamentos, de Ativos e de Câmbio e ao 
Sistema de Transferências de Reservas desenvolvido pelo 
Banco Central, permitindo que troquem mensagens em 
tempo real. 

 
O porquê do limite de R$ 5.000,00 

Seria ideal que todas as transações pudessem ser 
feitas por sistemas eletrônicos de forma mais rápida, 
cômoda, segura e barata, tanto para os clientes quanto 
para os bancos, e com risco reduzido para a economia e a 
autoridade supervisora, responsável por sua fiscalização. 
Por isso, o Banco Central decidiu implantar o novo SPB e 
estimular a sociedade a utilizar mecanismos mais seguros 
para a transferência de fundos - como a TED - para as 
transações de maior valor, reduzindo riscos e custos para 
todos. 

A obrigação dos bancos de recolherem 
compulsoriamente ao Banco Central parcela expressiva do 
valor dos cheques e DOCs superiores a R$ 5.000,00 cria 
um custo adicional para bancos e clientes, com o objetivo 
de desestimular a realização dessas transferências pelos 
meios tradicionais. Não afeta, contudo, a grande maioria 
dos clientes. As transações superiores a esse valor 
representam menos de 2% do total de documentos emitidos 
pelos clientes e usuários dos bancos. 

Os cheques de valor inferior a R$ 5.000,00 não 
serão afetados pelo SPB, pois, embora correspondam a 
98% dos mais de 216 milhões de documentos 
compensados mensalmente, representam menos de 20% 
dos valores 
 
 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é o órgão 
normativo do sistema financeiro, voltado para o 
desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do mercado 
de valores mobiliários não emitidos pelo sistema financeiro 
e pelo Tesouro Nacional, basicamente o mercado de ações 
e debêntures. E uma entidade auxiliar autárquica autônoma 
e descentralizada, mas vinculada ao Governo. Seus 
objetivos fundamentais são: 

• Estimular a aplicação de poupança no mercado 
acionário; 

• Assegurar o funcionamento eficiente e regular das 
bolsas de valores e instituições auxiliares que operam 
neste mercado; 

• Proteger os titulares de valores mobiliários contra 
emissões irregulares e outros tipos de atos ilegais que 
manipulem preços de valores mobiliários nos 
mercados primários e secundários de ações; 

• Fiscalizar a emissão, o registro, a distribuição e a 
negociação de títulos emitidos pelas sociedades 
anônimas de capital aberto. 

 
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL (CRSFN) 

Criado pelo Decreto nº 91.152 de 15/03/85, como 
órgão integrante do Ministério da Fazenda, para julgar, em 

segunda e última estância, os recursos e interpostos das 
decisões relativas à aplicação de penalidades 
administrativas pelo banco central do Brasil e Comissão de 
Valores Mobiliários. 

É integrado por oito Conselheiros, de reconhecida 
competência e possuidores de conhecimentos 
especializados em assuntos relativos ao mercado financeiro 
e de capitais, observada a seguinte composição: 

• Um representante do Ministério da Fazenda; 
• Um representante do Banco Central; 
• Um representante da Caixa Econômica Federal; 
• Um representante da Comissão de Valores 

Mobiliários; 
• Quatro representantes das entidades de classes, 

dos mercados financeiros e de capitais, por elas indicados 
em lista tríplice, por solicitação do Ministro da Fazenda. 

Os membros do Conselho e seus respectivos 
suplentes serão designados pelo Ministro da Fazenda, com 
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma vez. 

Junto ao Conselho trabalha um Procurador da 
Fazenda Nacional, designado pelo Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional, designado pelo das leis, decretos, 
regulamentos e demais atos administrativos. 

O Conselho tem como Presidente o representante 
do Ministério da Fazenda e como Vice-Presidente à pessoa 
designada pelo Ministro da Fazenda entre os 
representantes das entidades de classe. 

A principal atribuição é julgar os recursos 
interpostos das decisões relativas à aplicação de 
penalidades administrativas do Banco Central do Brasil e 
Comissão de Valores Mobiliários. 

 
BANCOS COMERCIAIS (BC) 

De acordo com o MINI, seu objetivo próprio é 
proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos 
recursos necessários para financiar, a curto e médio 
prazos, o comércio, a indústria, as empresas prestadoras 
de serviços e as pessoas físicas. 

Para atender a esses objetivos, os bancos 
comerciais podem: descontar títulos; realizar operações de 
abertura de crédito simples ou em conta corrente (contas 
garantidas); realizar operações especiais, inclusive de 
crédito rural, de câmbio e comércio internacional; captar 
depósitos à vista e a prazo fixo; obter recursos junto às 
instituições oficiais para repasse aos clientes, obter 
recursos externos para repasse; efetuar a prestação de 
serviços, inclusive mediante convênio com outras 
instituições. 

É importante frisar que a captação de depósitos à 
vista, que nada mais são do que as contas correntes, 
livremente movimentáveis, é a atividade básica dos bancos 
comerciais, configurando-os como instituições financeiras 
monetárias. Tal captação de recursos. junto com a 
captação via CDB e RDB, via cobrança de títulos e 
arrecadação de tributos e tarifas públicas, permite aos 
bancos repassá-las às empresas, sob forma de 
empréstimos que vão girar a atividade produtiva (estoques, 
salários, etc.). 

Em resumo, são intermediários financeiros que 
recebem recursos de quem tem e os distribuem través do 
crédito seletivo a quem necessita de recursos, naturalmente 
criando moeda através do efeito multiplicador do crédito. 

 
CAIXAS ECONÔMICAS (CE) 

Como sua principal atividade, integram o Sistema 
Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema 
Financeiro da Habitação, sendo, juntamente com os bancos 
comerciais, as mais antigas instituições do Sistema 
Financeiro nacional. 
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Equiparam-se, em certo sentido, aos bancos 
comerciais, pois podem captar depósitos à vista, realizar 
operações ativas e efetuar as prestações de serviços, 
embora basicamente dirigidas às pessoas físicas. 

Podem operar no crédito direto ao consumidor, 
financiando bens de consumo duráveis, emprestar sob 
garantia de penhor industrial e caução de títulos, bem como 
têm o monopólio das operações de empréstimo sob penhor 
de bens pessoais e sob consignação. 

Têm ainda a competência para a venda de bilhetes 
das loterias, cujo produto da administração constitui-se em 
mais uma fonte de recursos para sua gestão. 

Entretanto, sua grande fonte de recursos são os 
depósitos em caderneta de poupança, que são os 
instrumentos de captação privativos das entidades 
financiadoras ligadas ao SFH e que garantem o estímulo à 
captação das economias das classes de baixa renda, por 
protege-las contra a erosão inflacionária e lhes dar liquidez 
imediata. 

Sua mais nova atuação está dirigida á centralização 
do recolhimento e à posterior à aplicação de todos os 
recursos oriundos do FGTS. 

São, portanto, instituições de cunho eminentemente 
social, concedendo empréstimos e financiamentos a 
programas e projetos nas áreas de assistência social, 
saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte, 
sendo seu mais ilustre e único representante, a caixa 
Econômica Federal (CEF), resultado da unificação, pelo DL-
759, de 12 de agosto de 1969, das 23 Caixas Econômicas 
federais até então existentes. 

 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO (CC)  

 
As cooperativas de crédito atuam basicamente no 

setor primário da economia com o objetivo de permitir uma 
melhor comercialização de produtos rurais e criar 
facilidades para o escoamento das safras agrícolas para os 
centros consumidores, destacando que os usuários finais 
do crédito que concedem são sempre cooperados. 

Nascem a partir da associação de funcionários de 
uma determinada empresa e suas operações ficam restritas 
aos cooperados; portanto, aos funcionários desta empresa. 

Basicamente, elas oferecem possibilidades de 
crédito aos funcionários a partir de uma pequena 
contribuição mensal, muitas vezes descontada na folha de 
pagamento, podendo ser na forma de um percentual fixo 
(entre 1 e 5%) sobre o salário. 

Uma outra forma de captação permitida pelo Banco 
Central às cooperativas é a de operar contas com depósitos 
à vista e a prazo. Uma parte dos recursos depositados é 
recolhida ao banco que lhe representa na câmara de 
compensação, como reserva técnica, mas a maior parte é 
repassada aos associados na forma de mais empréstimos. 

A conta com depósitos à vista é uma forma de 
captação de recursos com custo zero diante das 
contribuições que têm de ser remuneradas, assim como os 
depósitos a prazo neste caso chamados de Recibos de 
Depósito de Cooperativas (RDC). 

Assim elas também podem oferecer produtos como 
conta corrente, cheque especial, recebimento de contas de 
serviços públicos e o processamento da folha de 
pagamento aos funcionários da empresa. 

Para efeito de constituição, a Lei Cooperativista nº 
5.764 de 16/12/71, estabeleceu que as cooperativas de 
créditos singulares são constituídas pelo número mínimo de 
20 pessoas físicas. 

A cooperativa só se tornará viável, 
economicamente, a partir de pelo menos 200 cooperados. 

A cooperativa equipara-se a uma instituição 
financeira (Lei nº 4.595, de 3 1/12/64). 

 
 
BANCOS COMERCIAIS COOPERATIVOS (BCC) 

Autorizado a funcionar através da resolução 2193 
de 31 de agosto de 1995 bancos comerciais com 
participação exclusiva de cooperativas de crédito, com 
atuação restrita à Unidade de Federação de sua sede, cujo 
PLA deverá estar enquadrado no acordo da Basiléia, 
representando 15% dos ativos ponderados pelo risco. No 
Banco Cooperativo a vantagem para o sistema é que o 
produto rural é o gerador e o controlador do fluxo do 
dinheiro, ao mesmo tempo, que mantém estes recursos, ou 
seja, o dinheiro fica na região onde é gerado para 
reaplicação no desenvolvimento de novas culturas. A 
demora der sua criação se deve provavelmente, ao fato de 
até 1996, o Governo garantir para o campo recursos 
suficientes e com juros subsidiados. Na Europa os bancos 
cooperativos existem há mais de cem anos e, entre os 20 
maiores bancos do mundo, três foram formados a partir de 
cooperativas: 

o holandês Rabobank, o alemão DG Bank e o 
francês Crédit Agricole 

 
BANCOS DE INVESTIMENTO (BI) 

Foram criados para canalizar recursos de médio e 
longo prazos para suprimento de capital fixo ou giro das 
empresas. 

Seu objetivo maior é o de dilatar o prazo das 
operações de empréstimos e financiamento, sobretudo para 
fortalecer o processo de capitalização das empresas, 
através da compra de máquinas e equipamentos e da 
subscrição de debêntures e ações. Não podem manter 
contas correntes e captam recursos pela emissão de CDB e 
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RDB, através de captação e repasses de recursos de 
origem interna e ou externa ou pela venda de cotas de 
fundos de investimentos por eles administrados. 

Devem orientar, prioritariamente, a aplicação dos 
seus recursos repassados, no fortalecimento do capital 
social das empresas, via subscrição ou aquisição de títulos; 
na ampliação da capacidade produtiva da economia, via 
expansão ou relocalização de empreendimentos; no 
incentivo à melhoria da produtividade, através da 
reorganização, da racionalização e da modernização das 
empresas; na promoção de uma melhor ordenação da 
economia e maior eficiência das empresas, através de 
fusões, cisões ou incorporações finance); na promoção ao 
desenvolvimento tecnológico, via treinamento ou 
assistência técnica. 

Eles apóiam, basicamente, a estrutura capitalista 
privada, tendo, inclusive, limites para apoiar os órgãos e 
empresas do estado. 

Os financiamentos ao capital fixo são precedidos de 
cuidadosas avaliações de projeto. Não podem destinar 
recursos a empreendimentos imobiliários. 

Em síntese, as operações ativas que podem ser 
praticadas pelo BI são: 
• Empréstimo a prazo mínimo de um ano para 

financiamento de capital fixo; 
• Empréstimo a prazo mínimo de um ano para 

financiamento de capital de giro; 
• Aquisição de ações, obrigações ou quaisquer outros 

títulos e valores mobiliários para investimento ou 
revenda no mercado de capitais (operações de 
underwriting); 

• Repasses de empréstimos obtidos no exterior; 
• Repasses de recursos obtidos no País; 
• Prestação de garantia de empréstimos no País ou 

provenientes do exterior. 
 
BANCOS DE DESENVOLVIMENTO 

O BNDES é o principal agente do Governo para 
financiamento de médio e longo prazo aos setores primário, 
secundário e terciário. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) - É a instituição responsável pela política 
de investimentos de longo prazo do Governo Federal, 
sendo a principal instituição financeira de fomento do País; 
tendo como objetivos básicos: 
• Impulsionar o desenvolvimento econômico e social do 

País; 
• Fortalecer o setor empresarial nacional; 
• Atenuar o desequilíbrios regionais, criando novos pólos 

de produção; 
• Promover o desenvolvimento integrado das atividades 

agrícolas, industriais e de serviços; 
• Promover o crescimento e a diversificação das 

exportações. 
 
Após o Plano Collor, o BNDES ficou encarregado de 

gerir todo o processo de privatização das empresas 
estatais. 

As principais instituições de fomento regional são o 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o banco da Amazônia 
(BASA). 

Os bancos estaduais de desenvolvimento incluem-
se em um conjunto de instituições financeiras controladas 
pelos governos estaduais e destinados ao fornecimento de 
crédito de médio e longo prazos às empresas localizadas 
nos respectivos estados. Normalmente, operam com 
repasses de órgãos financeiros do Governo Federal. 

 

SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 

Sua função é financiar bens de consumo duráveis 
por meio do popularmente conhecido “crediário” ou crédito 
direto ao consumidor. Não podem manter contas correntes, 
e os seus instrumentos de captação restringem-se à 
colocação de letras de câmbio (LC), que são títulos de 
crédito sacados pelos financiados e aceitos pelas 
financeiras para colocação junto ao público. 

Por ser uma atividade de grande risco, suas 
operações passivas não podem ultrapassar o limite de 12 
vezes o montante de seu capital realizado mais as 
reservas. Está também limitada à sua responsabilidade 
direta por cliente. 

Na esfera das financeiras, giram as chamadas 
promotoras de vendas, constituídas, em geral, sob forma de 
sociedades civis servindo de elo entre o consumidor final, o 
lojista e a financeira, por meio de contratos específicos, em 
que figuram com poderes especiais, inclusive para sacar 
letras de câmbio na qualidade de procuradores dos 
financiados e, também, prestando garantia dei credere dos 
contratos intermediados. Tais promotoras têm suas 
atividades disciplinadas pela Resolução nº 562, de 30 de 
setembro de 1979 do CMN. 

 
SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Tais sociedades nasceram do reconhecimento de 
que o lucro de uma atividade produtiva pode advir da 
simples utilização do equipamento e não de sua 
propriedade. Em linhas gerais, a operação de leasing se 
assemelha a uma locação, tendo o cliente, ao final do 
contrato, as opções de renova-la, de adquirir o equipamento 
pelo valor residual fixado em contrato ou de devolve-lo à 
empresa. 

As operações de leasing foram regulamentadas pelo 
CMN através da lei nº 6.099, de setembro de 1974, e a 
integração das sociedades arrendadoras ao Sistema 
Financeiro Nacional se deu através da Resolução nº 351, 
de 1975. 

As empresas de leasing normalmente captam 
recursos de longo prazo, como, por exemplo, através da 
emissão de debêntures, títulos que têm como cobertura o 
patrimônio da empresa que os emitiu. As debêntures não 
têm prazo fixo de resgate, e suas características podem se 
bem diferenciadas, sendo corrigidas por diferentes índices, 
inclusive com cláusula cambial 
 
SOCIEDADES CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS (CCVM) 

São instituições típicas do mercado acionário, 
operando com compra, venda e distribuição de títulos e 
valores mobiliários (inclusive ouro) por conta de terceiros. 
Elas fazem a intermediação com as bolsas de valores e de 
mercadorias. Sua constituição depende de autorização do 
BC, e o exercício de sua atividade depende de autorização 
da CVM e, como tal, operam nos recintos das bolsas de 
valores e de mercadorias; efetuam lançamentos públicos de 
ações. Administram carteiras e custodiam valores 
mobiliário; instituem, organizam e administram fundos de 
investimentos; operam no mercado aberto e intermediam 
operações de câmbio. 

 
SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS (DTVM) 
 

As sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários são constituídas sob a forma de sociedade 
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada, 
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devendo constar na sua denominação social a expressão 
'Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários". 

Algumas de suas atividades: intermedeiam a oferta 
pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no 
mercado; administram e custodiam as carteiras de títulos e 
valores mobiliários; instituem, organizam e administram 
fundos e clubes de investimento: operam no mercado 
acionário, comprando, vendendo e distribuindo títulos e 
valores mobiliários, inclusive ouro financeiro. por conta de 
terceiros: fazem a intermediação com as bolsas de valores 
e de mercadorias; efetuam lançamentos públicos de ações: 
operam no mercado aberto e intermedeiam operações de 
câmbio. São supervisionadas pelo Banco Central do Brasil 
(Resolução CMN n° 1.120, de 1986). 

As Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários – DTVM, diferentemente das sociedades 
corretoras, têm basicamente suas atividades voltadas para: 

– subscrição isolada, ou em consórcio, de 
emissão de títulos e valores mobiliários; 

– intermediação da colocação das emissões de 
capital no mercado; 

– operação do mercado aberto ( open market ), 
Suas atividades têm uma faixa operacional mais 

restrita do que a das corretoras, ,já que elas não têm 
acesso às bolsas de valores e de mercadorias. 

 
BOLSAS DE VALORES 

Instituição em que se negociam títulos e ações. As 
Bolsas de Valores são importantes nas economias de 
mercado por permitirem a canalização rápida das 
poupanças para sua transformação em investimento. E 
constituem, para investidores, um meio prático de jogar 
lucrativamente com a compra e venda de títulos e ações, 
escolhendo os momentos adequados de baixa ou alta nas 
cotações. 

Em suas origens, as Bolsas de Valores confundiam-
se com as Bolsas de Mercadorias, mas a partir do século 
XVIII, com o extraordinário aumento das transações com 
valores mobiliários e, sobretudo, com o surgimento das 
sociedades por ações, iniciou-se um processo de 
especialização do qual resultou o aparecimento de Bolsas 
dedicadas exclusivamente a operações com títulos e ações. 

Na atualidade, as mais importantes Bolsas de 
Valores do mundo são as Nova York, Londres , Paris e 
Tóquio. No Brasil, as mais importantes bolsas do país, pela 
ordem, são as de São Paulo, Rio de Janeiro e de Porto 
Alegre. 

 
BOLSAS DE MERCADORIAS E DE FUTUROS 

Bolsa de Mercadorias - Mercado centralizado para 
transações com mercadorias, sobretudo os produtos 
primários de maior importância no comércio internacional e 
co comércio interno, como café, açúcar, algodão, cereais, 
etc. (as chamadas commodities). Realizando negócios tanto 
com estoques existentes quanto estoques futuros, as 
Bolsas de Mercadorias exercem papel estabilizador no 
mercado, minimizando as variações de preços provocadas 
pelas flutuações da procura e reduzindo os riscos do 
comerciantes. 

Na atualidade, as mais importantes bolsas de 
mercadorias do. mundo são: Chicago, Nova York e 
Londres; suas cotações regulam os preços de quase todo o 
comércio internacional. No Brasil, a primeira foi a Bolsa de 
Mercadorias do Rio de Janeiro, inaugurada em 1912, na 
qual faziam negócios de café, açúcar e algodão. Desativada 
no ano seguinte, em 1920 foi substituída pela bolsa de 

Café, que servia também para transações de acuar e de 
algodão. 

Em outubro de 1971 foi criada em São Paulo a 
Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP), introduzindo 
no Brasil as operações a termo. Devido às características 
da economia brasileira na época, o principal volume de 
negócios referia-se a contratos agropecuários, 
principalmente café, boi gordo e algodão, onde alcançou 
reconhecimento e tradição. 

A Bolsa Mercantil & de Futuros (BM&F) surgiu em 
julho de 1985, e seus pregões entraram em atividade em 
janeiro de 1986. Em pouco tempo alcançou posição de 
destaque internacional entre as principais bolsas de 
mercadorias do mundo, negociando contratos futuros, de 
opções, a termo e a vista, referenciados em índices de 
ações, ouro, taxa de juros e taxa de câmbio. 

Em 9 de maio de 1991 ocorre a fusão da BMSP e 
da BM&F, consolidando-se a Bolsa de Mercadorias & 
Futuros, também com a sigla BM&F. Com o objetivo de 
desenvolver mercados futuros de ativos financeiros, 
agropecuários e outros, a BM&F representa a tradição 
unida à modernidade, uma instituição pronta para os 
negócios do mundo contemporâneo. 

A prova desta história de sucesso é que a BM&F 
encerrou o ano de 1997 entre as seis maiores bolsas de 
futuros do mundo em número de contratos negociados. 

 
Mercados Negociados na BM&F 
•••• Disponível ou à Vista 
• Derivativos 

1) Futuros (Agropecuários e Financeiros) 
2) Opções (sobre Disponível e Futuros) 
3) Swaps 
 

Quem Participa 
Negociam nestes mercados dois personagens 

essenciais: 
O Hedger 
O Especulador 
 
Hedger é aquele que usa o mercado para se 

proteger de oscilações de preços de uma determinada 
commodity, gerenciando seus riscos. 

Especulador é aquele que transaciona no mercado 
objetivando lucro através de uma antecipação bem 
sucedida dos movimentos dos preços, gerando por sua 
atuação, a liquidez necessária para a eficiência de um 
determinado mercado. 

 
Mercados Futuros 

Um contrato futuro é o compromisso de comprar ou 
vender determinado ativo em quantidades padronizadas, 
com datas de liquidação específicas, e a um preço 
previamente estabelecido. 

Tal prática surgiu na idade média para atender às 
necessidades de produtores e comerciantes. 
 
Mercados de Opções 

Um contrato de opção tem as mesmas 
características, de padronização de quantidades, datas de 
liquidação e preços previamente acertados, dos futuros, 
com a diferença de que negocia-se o preço de um prêmio 
que dá ao comprador do mesmo (titular) o direito de 
comprar o ativo (opção de compra) ou vender o ativo 
(opção de venda). O vendedor do prêmio (lançador) é 
obrigado a aceitar a decisão do titular. 

O mercado de opções surgiu na Europa e Estados 
Unidos no século XVIII. 
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Mercados de Swaps 
 

Um contrato de Swap é aquele em que se procura a 
troca de risco de um determinado ativo por outro, sendo o 
prazo do contrato, assim como a quantidade, negociada 
caso a caso. 

Trata-se de um instrumento altamente flexível, uma 
vez que pode-se virtualmente negociar qualquer troca de 
risco, 

 
Bolsa de Futuros - Mercado de commodities onde os 
contratos de futuros em instrumentos financeiros ou as 
mercadorias física, como o trigo e a soja, são 
comercializados. Ações e opções também são 
comercializadas nessas Bolsas. As mais importantes são as 
seguintes: Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile 
Exchange International Monetary market, Commodity 
Exchange Inc. (Nova York), Mid-America Commodity 
Exebange Inc. (Chicago). 

 
SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA 
(SELIC) 
 

O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil, foi instituído em 20 de junho de 1996, 
com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política 
monetária e definir a taxa de juros. A taxa de juros é 
definida como meta para a Taxa SELIC vigorar no período 
entre reuniões do COPOM e, se for o caso, o seu viés 
(tendência). A Taxa SELIC é a taxa média ajustada dos 
Financiamentos diários, com lastro em títulos federais, 
apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
(SELIC). 

Quando o COPOM estabelece viés (de alta ou de 
baixa confere ao Presidente do Banco Central poderes para 
altera sem necessidade de convocar reunião extraordinária, 
a meta d Taxa SELIC na direção do viés. Esta decisão é 
informada por intermédio de Comunicação divulgada no 
SISBACEN na véspera de vigência da nova meta. 
(IMPORTANTÍSSIMO: SE NÃO( HOUVER VIÉS, OU SEJA, 
SE ELE FOR NEUTRO; O PRESIDENTE DO BACEN NÃO 
TEM PODERES PARA ALTERAR A TAXA OVER SELIC). 

Desde 1996. o Regulamento do Copom sofreu uma 
série de alterações no que se refere ao seu objetivo. à 
periodicidade das reuniões. à composição, e às atribuições 
e competências de seus integrantes. 

Destaca-se a adoção, em 1999, da sistemática de 
"meta: para a inflação" como diretriz de política monetária. 
Desde então, as decisões do Copom passaram a ter como 
objetivo cumprir as metas para a inflação definidas pelo 
Conselho Monetário Nacional, se as metas não forem 
atingidas, cabe ao presidente do Banco Central divulgar, 
em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda, os motivos do 
descumpri mento, bem como as providências e prazo para 
o retorno da taxa de inflação aos limites estabelecidos. 

Formalmente, os objetivos do Copom são 
"implementar a política monetária, definir a meta da Taxa 
Selic e seu eventual viés, e analisar o 'Relatório de 
Inflação'." A taxa de juros fixada na reunião do Copom é a 
meta para a Taxa Selic (taxa média dos financiamento s 
diários, com lastro em títulos federais, apurados n o 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia) , a qual 
vigora por todo o período entre reuniões ordinárias do 
Comitê. Se for o caso, o Copom também pode definir o 
viés, que é a prerrogativa dada ao presidente do Banco 
Central para alterar, na direção do viés, a meta para a Taxa 
Selic a qualquer momento entre as reuniões ordinárias. 

As reuniões ordinárias do Cupom dividem-se em dois 
dias: a primeira sessão às terças-feiras e a segunda às 
quartas-feiras. Mensais até 2006 e a partir de então as 

reuniões passaram a ser a cada 45 dias, sendo o 
calendário anual divulgado até o fim de outubro do ano 
anterior. 

O Cupom é composto pelos membros da Diretoria 
Colegiada do Banco Central do Brasil: o presidente, que 
tem o voto de qualidade: e os diretores de Política 
Monetária, Política Econômica. Estudos Especiais. 
Assuntos Internacionais, Narinas e Organização do Sistema 
Financeiro, Fiscalização. Liquidações e Desestatização. e 
Administração. Também participam do primeiro dia da 
reunião os chefes dos seguintes Departamentos do Banco 
Central: Departamento Econômico (Depec), Departamento 
de Operações das Reservas Internacionais (Depin). 
Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de 
Pagamentos (Deban), Departamento de Operações do 
Mercado Aberto (Demab), Departamento de Estudos e 
Pesquisas (Depep), além do gerente-executivo da 
Gerência-Executiva de Relacionamento com Investidores 
(Gerin). Integram ainda a primeira sessão de trabalhos três 
consultores e o secretário-executivo da Diretoria, o 
assessor de imprensa, o assessor especial e, sempre que 
convocados, outros chefes de departamento convidados a 
discorrer sobre assuntos de suas áreas. 

No primeiro dia das reuniões, os chefes de 
departamento e o gerente-executivo apresentam uma 
análise da conjuntura doméstica abrangendo inflação, nível 
de atividade. evolução dos agregados monetários, finanças 
públicas, balanço de pagamentos, economia internacional, 
mercado de câmbio, reservas internacionais, mercado 
monetário, operações de mercado aberto, avaliação 
prospectiva das tendências da inflação e expectativas 
gerais para variáveis macroeconômicas. 

No segundo dia da reunião, do qual participam 
apenas os membros do Comitê e o chefe do Depep, sem 
direito a voto, os diretores de Política Monetária e de 
Política Econômica, após análise das projeções atualizadas 
para a inflação, apresentam alternativas para a taxa de 
juros de curto prazo e fazem recomendações acerca da 
política monetária. Em seguida, os demais membros do 
Cupom fazem suas ponderações e apresentam eventuais 
propostas alternativas. Ao final, procede-se votação das 
propostas, buscando-se, sempre que possível, o consenso. 
A decisão final – a meta para a Taxa Selic e o viés, se 
houver – é imediatamente divulgada à imprensa ao mesmo 
tempo em que é expedido Comunicado por meio do 
Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen). 

As atas em português das reuniões do Copom são 
divulgada às 8h30 da quinta-feira da semana posterior a 
cada reunião, dentro do prazo regulamentar de seis dias 
úteis, sendo publicada na página do Banco Central na 
internet ("Notas da Reunião do Copom") e para a imprensa. 
A versão em inglês é divulgada com uma pequena 
defasagem de cerca de 24 horas. 

Ao final de cada trimestre civil (março, junho, 
setembro e dezembro), o Copom publica, em português e 
em inglês, o documento "Relatório de Inflação", que analisa 
detalhadamente conjuntura econômica e financeira do País, 
bem como apresenta suas projeções para a taxa de 
inflação. 

 
O que influencia o Copom na hora de fixar a taxa 

Selic?  
Fatores externos e os internos. No âmbito 

internacional, leva-se em conta o nível de 
instabilidade/estabilidade, principalmente das economias 
emergentes (Argentina, Chile, China, Índia, países do 
Sudeste Asiático, entre outros), e da economia dos Estados 
Unidos. No fórum interno, são avaliados essencialmente os 
indicadores de preço. que mostram urna fotografia do 
comportamento da inflação no passado. Mas o Copom, na 
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verdade, tem como principal preocupação o comportamento 
futuro da inflação. Por isso, os integrantes do comitê 
também avaliam o comportamento de itens que podem 
impactar a trajetória da inflação no futuro. Como por 
exemplo o preço do barril do petróleo, tarifas públicas, 
períodos de safra e entressafra, entre outros. O Copom 
também pode levar em conta na hora de fixar a taxa Sane o 
nível de consumo da sociedade. Em outras palavras, se as 
pessoas estiverem indo às compras com muito furor, o BC 
pode elevar a taxa básica de juros para conter o consumo e 
estimular a poupança. Como? Simples: com taxas de juros 
mais altas, os crediários também ficam mais pesados na 
hora de pagar. E ao mesmo tempo, a remuneração das 
aplicações financeiras ficam mais atraentes. 

 
Normativo em vigor relacionado ao assunto 
• Circular n° 3.297, de 31 de outubro de 2005 

(Divulga novo regulamento do Copom). 
 
 

CENTRAL DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA E DE 
CUSTÓDIA DE TITULOS (CETIP) 

A Central de Custódia e Liquidação de Títulos 
(Cetip) é o local onde se custodiam, registram e liquidam 
financeiramente as operações feitas com todos os papeis 
privados e os títulos estaduais e municipais que ficam fora 
das regras de rolagem. Quando um negócio é realizado 
através de qualquer um dos sistemas da Cetip, a 
transferência do título só se completa após a checagem dos 
itens básicos de segurança que são: 

• Código de acesso 
• Senha 
• Validade 

 
As informações do comprador e do vendedor são 

casadas, se houver qualquer divergência nesta 
comparação, a operação será rejeitada pelo sistema. O 
negócio só é aceito pelo sistema coma confirmação da 
liquidação financeira, configurando na prática, a entrega 
contra recebimento. 

No dia do fechamento das operações, os sistemas 
da Cetip comunicam o resultado financeiro dos negócios 
aos participantes e aos bancos liquidantes, ao longo do dia 
seguinte, os bancos liquidantes confirmam junto a Cetip, os 
resultados líquidos dos negócios. A Cetip repassa essas 
informações ao BACEN e sensibiliza as contas de reserva 
bancária dos bancos liquidantes. Toda essa operação 
garante a liquidação financeira do negócio em apenas um 
dia 

(D+ 1). 
Os jornais publicam os volumes de títulos 

diariamente negociados no Cetip, bem como a estimativa 
dos seus resgates. 

 
SOCIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (SCI) 

Estas sociedades foram criadas pela Lei nº 4.380/64 
e fazem parte do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE), criado pelo Governo para financiar o 
mercado mobiliário, utilizando a caderneta de poupança 
como instrumento de captação. 

Junto com a APE, como entidades financeiras 
privadas de apoio ao SFH, foram criadas para serem 
voltadas para as camadas da população de maior renda, 
em contraponto com as Caixas Econômicas, que visam ao 
público de baixa renda. 

As SCI podem captar depósitos a prazo com 
correção monetária, através das letras imobiliárias (LI), e 
elas podem estabelecer convênios com bancos comerciais 
para funcionarem como agentes do SFH. 

Suas operações passivas se baseiam na colocação 
de LI, na captação de depósitos de poupança e nos 
repasses da CEF. 

Suas operações ativas concentram-se em 
financiamentos imobiliários diretos ao mutuário final ou 
através da abertura de crédito a favor de empresários para 
empreendimentos imobiliários. 
 
ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO (APE) 

Suas cartas patentes foram emitidas pelo extinto 
BNH, com base no dispositivo da Lei nº 4.380/64, que 
previu a criação, no âmbito do SFH, de fundações , 
cooperativas e outras formas associativas para a 
construção ou aquisição da casa própria sem finalidade de 
lucro. 

Constituem-se obrigatoriamente, sob a forma de 
sociedades civis, restritas a determinadas regiões, sendo 
de propriedade comum de seus associados. Suas 
operações ativas e passivas são fundamentalmente 
semelhantes às sociedades de crédito imobiliário. 

As operações ativas são constituídas basicamente 
por financiamentos imobiliários. 

As operações passivas são constituídas 
basicamente por cadernetas de poupança que, neste caso, 
remuneram os juros como se dividendos fossem, já que os 
depositantes adquirem vinculo societário como direito à 
participação nos resultados operacionais líquidos das APE. 

 
3. SOCIEDADES DE FOMENTO MERCANTIL 
(FACTORING) 

A palavra “Factoring” que significa “faturização”, 
insere-se entre as novas técnicas utilizando na atividade 
econômica, ligando-se à necessidade de reposição do 
capital de giro da empresas. 

É uma atividade mercantil que consiste na 
prestação contínua de serviços, os mais variados e 
abrangentes, conjugada com a compra de diretos 
resultantes de vendas mercantis efetuadas a prazo pelas 
empresas-clientes. Empresa de Factoring não faz 
empréstimo, portanto, não há como cobrar juros. Fomento 
Mercantil não é operação de crédito. Não intermediando os 
recursos da poupança popular é uma empresa como 
qualquer outra, sujeita a legislação comercial pertinente. 
 Ao contrário do que muitos imaginam, a 
sociedade de fomento mercantil é uma empresa comercial 
que existe para desempenhar um relevante papel sócio-
econômico em favor de suas empresas-clientes e para 
obter ganhos de liquidez, rentabilidade e produtividade 
indispensável à sua sobrevivência. O fato de uma empresa 
ser cliente de Factoring não significa que ela esteja 
quebrada ou que todos os títulos de suas vendas mercantil, 
de forma indistinta, tenham que ser obrigatoriamente 
cedidos. Atualmente houve um crescimento muito grande 
das Empresas que utilizam esta prática comercial., Pois os 
serviços oferecidos pelas Empresas de Factoring, 
aumentam a sua produtividade eliminando o seu 
endividamento por meio da compra de créditos oriundos 
das vendas realizadas a prazo. A prática de fomento 
mercantil no Brasil está amparada na legislação comercial 
do país: Artigos 191 a 220 do Código Comercial e Lei 
5.474/68, entre outras. 
 O cliente ao demandar um serviço de compra de 
recebíveis - Cheques pré-datados e duplicatas - Tem como 
necessidade fundamental rapidez no processo de troca dos 
títulos. Exemplo de Factoring : São 2 empresas: empresa 
“A” que opera com factoring e empresa “B” que não vai 
operar com factoring. As duas são concorrentes e 
produzem componentes elétricos. Elas tem lucro líquido de 
20% prazo para faturamento e pagamento - 30 dias 
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 EMPRESA ‘A’ EMPRESA ‘B’ 
TÍTULOS CREDITO A 
RECEBER 

100.000,00 100.000,00 

LUCRO LÍQUIDO 15% 15.000,00 15.000,00 
FACTORING 4% 4.000,00 0,00 
UCRO LIQUIDO 11.000,00 15.000,00 
 A FACTORING 

PAGARÁ 
 

 R$ 89.000,00 QUE 
SERÃO 

A EMPRESA 
AGUARDA 

 USADOS PARA NOVA PARA RECEBER 
SEUS 

 PRODUÇÃO NESTE 
MESMO MÊS 

TÍTULOS DE 
CRÉDITOS 

TÍTULOS CRÉDITO A 
RECEBER 

102.350,00 A EMPRESA AINDA 

LUCRO LÍQUIDO 15% 15.352,50 AGUARDA PARA 
RECEBER 

FACTORING 4% 4.094,00 SEUS TÍTULOS DE 
LUCRO LÍQUIDO 11.258,20 CRÉDITOS 
LUCRO LÍQUIDO NO 
FINAL DO MÊS 

22.258,50 15.000,00 

 Conclusão: após a empresa “A" efetuar uma operação 
de factoring ela solucionou sua necessidade de fluxo de 
caixa, obteve seu capital de volta rapidamente e o utilizou 
para produzir novamente e atender a demanda, enquanto 
que a empresa “B” que não utilizou a operação de factoring 
teve de ficar aguardando o recebimento dos títulos para 
poder ter recursos para nova produção. ficando suas 
vendas restritas Somente ao capital atual. em resumo a 
empresa “A’ obteve um lucro no final do mês de 48,39% a 
mais que a empresa “B” 

A sociedade de fomento mercantil e proibido, por lei, 
fazer captação de dinheiro no mercado e emprestar 
dinheiro. Quem capta dinheiro e empresta dinheiro é o 
banco, que depende de autorização do Banco Central para 
funcionar. Quem pratica sem autorização do Banco Central, 
qualquer atividade que legalmente é de banco, responde 
por um processo administrativo e por um processo criminal 
(Resolução 2144/95 do CMN). O factoring é um instituto do 
direito mercantil. Presta serviços e compra créditos 
(direitos) de empresas resultantes de suas vendas 
mercantis a prazo. A transação de factoring é mercantil (pro 
soluto). É uma compra definitiva em que a sociedade do 
fomento mercantil assume os riscos de insolvência. 
Constatada, porém, a fraude na formação do crédito, ela 
tem todo o direito de agir contra a sua empresa-cliente. A 
transação “pro solvendo” inscreve-se no direito financeiro 
bancário. Factoring só pode ter como cliente empresas 
(Pessoa Jurídica). 
 
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE 
CRÉDITO 

As administradoras de cartão de crédito não são 
empresas financeiras e sim empresas prestadoras de 
serviço, que fazem a intermediação entre os portadores de 
cartões, os estabelecimentos afiliados, as bandeiras (Visa, 
Mastercad, AmericanExpress, etc.) e as instituições 
financeiras. É importante esclarecer os termos técnicos 
utilizados neste segmento: 
 
Portador -é a pessoa física ou jurídica usuária do cartão 

 Bandeiras -é a instituição que autoriza o emissor a gerar 
cartões com a sua marca e que coloca 
estabelecimento no mundo Inteiro à disposição do 
portador  

Emissor - é a administradora vinculada a uma instituição 
financeira autorizada pela bandeira a emitir com o 
seu nome, com o nome de terceiros (co-branded) ou 
cartões de afinidade. 

Acquirer  - é a administradora que pode afiliar  
estabelecimento ao sistema de cartões de crédito da 
bandeira da qual é associada. Este tipo de 

administradora chamada acquirer tem a função de 
gerenciar, pagar e dar manutenção aos 
estabelecimentos afiliados da bandeira. 

Estabeleci
mento  

- é a loja ou prestadora de serviços que aceita os 
cartões de crédito de uma determinada bandeira, 
para pagamento de bens ou serviços. 

Instituições 
Financeiras 

São os bancos autorizados pelas bandeiras a emitir 
o cartão. 

Anuidade - é a taxa que a administradora cobra do portador 
para se associar ao sistema de cartão de crédito 

Comissão - É a comissão paga pelo estabelecimento à 
instituição que o afiliou pela utilização do cartão por 
parte do usuário. 

Remuneraç
ão de 
garantia 

- Trata-se de uma receita que a administradora 
cobra do portador do cartão quando as compras são 
financiadas. 

Taxa de 
Administraç
ão 

- Toda vez que há um financiamento por parte do 
portador  algumas administradoras cobram também 
uma taxa mensal. 

 
4. PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 

As modernas instituições financeiras criaram o 
conceito de mesa de operações onde centralizam a maioria 
das operações de suas áreas de mercado, ou seja, suas 
operações comerciais que envolvam a definição de taxas 
de juros, e, portanto, o conceito de spread, que é a 
diferença entre o custo do dinheiro tomado e o preço do 
dinheiro vendido, como, por exemplo, na forma de 
empréstimo. 

Uma das principais funções desta mesa é a que 
está ligada à captação de recursos “comprados” pela 
instituição e se constitui na chamada mesa de captação. 

Suas principais funções são : formação de taxas 
para captação através de CDB e RDB, cujo objetivo é tentar 
obter o menor custo possível de captação e ainda ser 
competitivo com os concorrentes e de prazos decorridos em 
mercado, bem como a formação de taxas para a clientela 
deste produto. 
 
DEPÓSITOS À VISTA 

 
 Depósito - para fazer o depósito, basta preencher 
um formulário próprio denominado recibo de depósito ou 
ficha de depósito e entregá-lo, juntamente com o dinheiro 
ou cheque., ao caixa do banco, o qual lhe devolverá um 
canhoto devidamente autenticado que servirá como prova 
do depósito efetuado. 

 Os depósitos poderão ser feitos em dinheiro ou 
cheques. 

 A conta bancária poderá ser individual, quando 
movimentada por uma única pessoa, ou conjunta, quando 
movimentada por duas ou mais pessoas. São comuns as 
contas conjuntas entre marido e mulher, entre sócios de 
empresas, etc. 

 
DEPÓSITOS A PRAZO (CDB E RDB) 

O Certificado de Depósito Bancário, (CDB) e o 
Recibo de Depósito Bancário (RDB), são os mais antigos e 
utilizados títulos de captação de recursos pelos bancos 
comerciais, bancos de investimento, bancos de 
desenvolvimentos e bancos múltiplos que tenham uma 
destas carteiras, sendo oficialmente conhecidos como 
depósitos a prazo. Os recursos captados através desses 
instrumentos são repassados aos clientes na forma de 
empréstimos. O prazo mínimo é de 30 dias para os títulos 
prefixados, que embutem uma expectativa de inflacionária 
na taxa nominal, já que o ganho real ( nominal.— inflação) 
só será conhecido no dia do resgate. Para os títulos pós 
fixados em TR o prazo mínimo é de 4 meses data a data. O 
CDB é transferível (resgatado, a critério da instituição 
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financeira, antes do vencimento) por endosso nominativo 
(endosso preto), desde que respeitados os prazos mínimos. 
Os RDB podem ser rescindidos em caráter excepcional 
desde que com o de acordo da instituição depositária. 
Neste caso dó pode ser devolvido o principal. 

 
Para calcular a rentabilidade líquida de um CDB, 

será necessário calcular o imposto de renda (IR) incidente 
sobre o ganho de capital que, até 3 1/12/94 estava sujeito a 
uma taxa de 30%. O ganho de capital era calculado sobre a 
variação mensal da UFIR. Em 1995, a rentabilidade líquida 
era obtida aplicando-se uma alíquota de 10% de IR sobre o 
ganho nominal. A partir de 01 de janeiro de 1996 a alíquota 
de IR, sobre o ganho nominal, passou a ser de 15%.  

 
Exemplo: 

Valor aplicado – R$ 
1.000,00 

Período – 30 dias 
IR – 15% 

Taxa de juros no período – 
5% 

Valor dos juros no período – R$ 50,00 
Valor do resgate Bruto – R$ 1.050,00 
Ganho Nominal – R$ 50,00 
Valor do Imposto a ser descontado – R$ 
7,50 
Valor do juros líquidos – R$ 42,50 
Valor do resgate líquido – R$ 1.042,50 
Taxa de rentabilidade líquida – R$ 
4,25% 

 Os jornais publica, mensalmente, quadros que 
mostram volumes e taxas diários dos CDB no Cetip, bem 
como a média diária dos CDB, como calculada pela ANDIB 

(Associação Nacional dos Bancos de Investimento e 
Desenvolvimento). 
 

Demais produtos de Captação  

 
CDB OVER Através de contrato de “gaveta”, as side 

letters, clientes preferenciais têm conseguido, 
em aplicações superiores a U$ 30 mil garantir 
liquidez diária aplicada a boa rentabilidade, 
pois a operação é lastreada em CDI, que em 
muitos casos remunera melhor que os CDB. 
Para viabilizar essas operações, os bancos 
emitem CDB prefixando, garantindo liquidez 
antes do prazo de vencimento e taxas 
equivalentes a uma porcentagem do CDI 
(entre 90 e 100%). Desse modo pode 
recomprá-lo quando o cliente precisar, 
pagando pelo prazo decorrido a percentagem 
do CDI acertada informalmente, pois estas 
operações não são autorizadas pelo BACEN. 

CDB RURAL São títulos cuja captação é específica  dos 
bancos comerciais e múltiplos com carteira 
comercial, e se destina aos financiamentos 
agrícolas.  

CDB COM TAXA 
FLUTUANTE 

Nas aplicações com prazo mínimo de 120 
dias, existe a alternativa de repactuar a cada 
30 dias a remuneração do CDB que, dessa 
forma, não deve estar vinculada à TR. A taxa 
utilizada deve ser conhecimento público e com 
critérios definidos na data da assinatura do 
contrato. 

CÉDULAS 
PIGNORATÍCIAS DE 
DEBÊNTURES (CPD) 

É possível criar um mercado secundário para 
os bebêntures existentes na carteira das 
instituições e, ao mesmo tempo, permitir que 
investidores de pequeno porte também 
adquiram um pedaço das bebêntures. As 
características básicas das CPD são: prazo de 
vencimento entre o mínimo de 60 dias 
contados da data de emissão respectiva e o 
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máximo equivalente ao das bebêntures 
empenhadas no correspondente sistema do 
Cetip ou sua custódia em instituição 
autorizada pela CVM ou em bolsa de valores, 
vedada tal prática por parte da própria 
instituição emissora 
As CPD pagam ao titular juros ou prêmios, já 
que o BACEN veda a dupla remuneração. 

LETRAS 
HIPOTECÁRIAS (LH) 

As Letras Hipotecárias são títulos emitidos 
pelas instituições financeiras autorizadas a 
conceder créditos hipotecário. São emitidas 
com juros fixos e flutuantes e no prazo mínimo 
de 180 dias. A garantia é a caução de créditos 
hipotecários de que sejam titulares, garantidos 
por primeira hipoteca. 

LETRAS 
IMOBILIÁRIAS (LI) 

As Letras Imobiliárias são emitidas pelas 
Sociedades de Crédito Imobiliário ou pelos 
bancos Múltiplos com Carteira Imobiliária de 
devem conter: a denominação de emitente; o 
valor nominal; a data de vencimento que não 
pode ser inferior a 1 ano da data da emissão; 
a taxa de juros, sua forma e a data de seu 
pagamento. A remuneração destes títulos é 
pela TBF, eventualmente acrescidos de um 
ágio ou deságio em função do prazo de 
permanência na conta, na forma acordada 
entre as partes. 

TÍTULOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO (TDE) 

Podem ser emitidos por bancos de 
investimento, de desenvolvimento, múltiplos, 
etc. Sua forma é escritural e nominativa, 
sendo remunerados pela TR e tendo prazo de 
resgate compatível com o cronograma 
financeiro dos projetos de justificarem sua 
emissão. 

TÍTULOS DE 
CRÉDITO 

INDUSTRIAL OU 
COMERCIAL 

São títulos causais decorrentes da realização 
de financiamento por instituição financeira à 
industria ou ao comércio e serviço, sob a 
forma de contrato mútuo. 

CÉDULA 
HIPOTECÁRIA (CH) 

A Cédula Hipotecária é um título causal, que 
caracteriza uma promessa de pagamento com 
garantia real de hipoteca, representando um 
crédito hipotecário. A cédula é sempre 
nominativa e de emissão do credor da 
hipoteca a que estiver relacionada, podendo 
ser transferida por endosso em preto lançado 
em seu verso. Podem ser emitidas por bancos 
de investimento, desenvolvimento, múltiplos 
com uma destas carteiras e caixas 
econômicas. 

CERTIFICADOS DE 
DEPÓSITO CAMBIAL 

(CD) 

São os títulos emitidos pelos bancos através 
de suas agências no exterior e que permitem 
a captação de recursos no mercado externo. 
São emitidos  com prazos que variam de 90 a 
360 dias, remunerados pela correção cambial 
mais ou spread. Os títulos podem ser 
colocados através de uma instituição no 
exterior ou via sindicato de bancos. 

BÔNUS/EUROBÔNUS São títulos emitidos pelos bancos através de 
instituição no exterior e que vão servir de 
funding para operações de empréstimo no 
Brasil, nos moldes das antigas operações 63. 
Os títulos podem ser emitidos com prazos 
diferenciados de três a oito anos, com taxas 
de juros fixas (Fixed Rate Notes) ou flutuantes 
(Floating Rate Note) e com ágio ou deságio, 
de acordo com a procura de mercado. 

 

 
LETRAS DE CAMBIO 

É o instrumento de captação especifico das 
sociedades de crédito, financiamento e investimento 
(financeira), sempre emitido com base numa transação 
comercial, ou seja, quando elas emprestam algum valor 
para alguém, essa pessoa saca, por procuração, um LC 
contra a financeira, que aceita e lança no mercado. 

Assim a emissão de LC autorizada por empresas 
não financeiras e usuários de bens e serviços, com aceite e 
coobrigação das Sociedades de Crédito, Financiamento e 
Investimento teve como finalidade obter recursos para o 
financiamento do crédito ao consumidor final. 

Esses títulos estão regulados pela Lei nº 4.728, 
de 14/07/65, artigo 27. Os prazos mínimos e condições de 
captação são idênticos aos do CDB. 
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COBRANÇA E PAGAMENTO DE TÍTULOS E CARNÊS 
 
4.3.1 Cobrança de Títulos 

O produto mais importante desenvolvido pelas 
instituições nos últimos 10 anos foi a cobrança bancária, um 
serviço indispensável para qualquer banco comercial. Com 
a cobrança, os bancos estreitaram o relacionamento com 
as empresas e engordaram as aplicações dos recursos 
transitórios em títulos públicos. A cobrança é o carro-chefe 
do relacionamento com os clientes, pelo fato de ser uma 
relação reforçada pelo contato diário com as empresas 
clientes. A cobrança bancária é feita através dos bloquetes 
que substituem duplicatas, notas promissórias, letras de 
câmbio, recibos ou cheques e têm o poder de circular pela 
câmara de compensação. Os valores resultantes da 
operação de cobrança são automaticamente creditados na 
conta corrente do cliente em D ou D+1, de acordo com o 
previamente acertado entre banco e cliente. 
 

As vantagens deste produto são: 
Para o Banco Para o Cliente 
Aumento dos créditos à vista, 
pelos créditos de liquidações; 

Capilaridade da rede bancária; 

Aumento das receitas pela 
cobrança de tarifas sobre 
serviços; 

Crédito imediato dos títulos 
cobrados; 

Consolidação do 
relacionamento com o cliente 

Consolidação do 
relacionamento com o banco; 

Inexistência do risco de crédito Garantia do processo de 
cobrança (quando necessário 
o protesto) 

Atualmente, o relacionamento banco/cliente na 
“cobrança escritural” é praticamente todo automatizado. Os 
dados dos títulos a serem cobrados são passados aos 
bancos via meio magnéticos ou direto, via computador. O 
banco emite os bloquetes aos sacados que, após cobrados, 
são informados aos clientes via computador, e seu valor 
automaticamente creditado na conta do cliente. 

Os diferentes tipos de cobrança que existem atualmente são: 
Cobrança imediata � Sem registro de títulos 
Cobrança seriada � Para pagamento de parcelas 
Cobrança de consórcio � Para pagamento de consórcio 
Cobrança de cheques pré-
datados 

 

Cobrança remunerada � Remuneração de valores cobrados 
Cobrança indexada � Em qualquer índice ou moeda 
Cobrança casada � Cedente contra sacado e vice-versa 
Cobrança programada � Garantia do fluxo de caixa do cedente 
Cobrança antecipada � Eliminação dos tributos de vendas a 

prazo 
Cobrança caucionada � Cobrança de garantias de contratos de 

empréstimos 
Cobrança de títulos 
descontados 

� Desconto de títulos 

 
 A cobrança é um produto em permanente 
evolução, baseado na tecnologia dos recursos da 
informática. 

Nota fiscal Fatura Duplicata 
É o documento fiscal, 
comprovante obrigatório 
da saída de mercadoria, 
de um estabelecimento 
industrial, e/ou 
comercial ou de 
serviços, após a sua 
comercialização 

É a relação de notas 
fiscais correspondente 
de vendas a prazo, 
sendo um mero 
documento comercial. 

É um título de crédito 
formal e nominativo 
emitido pelo vendedor 
com a mesma data, 
valor global e 
vencimento da fatura 
que lhe deu origem e, 
representa um direito de 
crédito do sacador, 
vendedor, contra o 
sacado. A propriedade 
da duplicata pode ser 
transferida por endoso. 

 
 
4.3.2. Pagamentos de Títulos e Carnês 

Os títulos a pagar de um cliente têm o mesmo 
tratamento de seus títulos a receber. O cliente informa ao 
banco, via computador, os dados sobre seus fornecedores, 
com datas e valores a serem pagos e, se for o caso, 
entrega os comprovantes necessários ao pagamento. De 
posse destes dados, o banco organiza e executa todo o 
fluxo de pagamentos do cliente, via débito em conta, DOO 
ou ordem de pagamento, informando ao cliente todos os 
passos executados. 

Cofres de Aluguel 
Através de um contrato de prestação deste 

serviço e o pagamento periódico de uma tarifa, o banco se 
encarrega de guardar em cofres próprios os bens e 
documentos de seus clientes. 
 
TRANSFERÊNCIAS AUTOMÁTICAS DE FUNDOS 

Serviço prestado ao cliente, por gerenciamento 
de seu caixa, necessita ter uma ou mais contas em uma ou 
mais agências do banco. 
 
ÇOMMERCIAL PAPERS 

Expressão em inglês que significa títulos que 
servem para a realização de empréstimos entre empresas 
mediadas por um banco. isto é, são títulos de crédito 
emitidos por uma empresa, representativos de sua divida 
perante o credor, utilizados para a captação de recursos. 
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São usados no Brasil para superar os obstáculos impostos 
pelas autoridades monetárias à concessão de crédito pelos 
bancos ao setor privado da economia. 
 

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TARIFAS PÚBLICAS 
São serviços prestados às instituições públicas, 

através de acordos e convênios específicos, que 
estabelecem as condições de arrecadações e repasses 
desses tributos/tarifas. Os prazos de retenção dos produtos 
arrecadados, os fluxos dos documentos e as formas de 
repasse são próprias de cada tributo/tarifa. 

Todos os clientes dos bancos são clientes desses 
serviços, já que hoje existem 60 tributos distribuídos em 6 
impostos, 30 taxas e 24 contribuições econômicas e 
sociais. 

A circular do BACEN n.0 1805/90 estabeleceu que 
os valores referentes aos tributos recolhidos sofrerão o 
efeito do compulsório, de forma idêntica aos depósitos à 
vista. A tarifa de serviços públicos ficam fora e, portanto, 
permanecem gerando o fioat bancário. 

Vantagens 
para o banco 

Vantagens para 
a Instituição 

Pública 

Vantagens para o 
Contribuinte 

Aumento de 
aplicações 
graças aos 

valores 
arrecadados, 

com 
conseqüente 
aumento de 

receitas. 

Certeza do rigor 
no cum-primento 

das cláusulas 
contratuais. 

Comodidade do 
recolhimento/pagamento do 

tributo num domicílio 
bancário 

Atrativo para a 
conquista de 

novos clientes. 

Eliminação de 
custos 

administrativos. 

Financiamento/remuneração 
dos recolhi-mentos 

Ancoragem do 
cliente no 

banco 
(domicílio 
bancário) 

Segurança e 
tranqüilida-de  
no manuscrito 
dos valores. 

Segurança dos serviços 
executados 

  Eliminação da perda de 
tempo e do trabalho de 

pagamento em diferentes 
órgãos públicos. 

A medida provisória nº 297 teve grande impacto 
sobre este segmento de serviços na medida em que 
encurtou o prazo de recolhimento pelas empresas e 
repasse pelos bancos, os fluxo de caixa das empresas 
ficaram apertados e a margem de ganho de float diminuiu. 

Com a desregulamentação efetuada pelo governo 
em 1991, houve facilidade para pagamento de 
tributo/tarifas, tais como: permissão da criação de postos 
bancários de arrecadação e pagamento (PAP), pelos 
bancos individuais ou compartilhados, funcionando fora do 
expediente bancário e com múltiplas funções: 
• arrecadação de tributos em geral 
• recebimento de contas de água, energia elétrica, 

telefone e gás 
• recebimento e pagamentos ligados ao INSS, ao 

PJS/PASEP e ao FGTS 
• recebimento de carnês e assemelhados, amparados por 

convênio de prestação de serviços 
• movimentação, por saques e depósito, de contas de 

clientes e agências 
• efetivação de ordens de pagamento 
• recebimento de títulos 
• autorização para o débito direto e gratuito em conta 

corrente de cobrança de tarifas públicas 
• autorização para a cobrança das tarifas públicas pela 

rede de casas lotéricas da Caixa Econômica Federal. 

A diversidade de tributos e tarifas a serem pagos 
mensalmente exige dos responsáveis nas empresa a 
montagem de agenda de pagamento. 
 

Rede Verde Amarela 
Os bancos estaduais, reconhecendo sua força 

como entidades regionais, não concorrentes entre si, 
organizaram, através de sua Associação de Bancos 
Comerciais Estaduais (Asbace), uma rede de transmissão 
de dados e informações que os transformou praticamente 
numa única instituição de movimentação e transferência de 
recursos para seus clientes, com mais de 6.000 pontos de 
atendimento em todo o Brasil. Os produtos fortes da rede 
são cobrança, ordem de pagamento, saques e cheque 
especial. 
 

Carta Circular nº  5 (CC5)/Circular 2.677 
O chamado Comunicado do Banco Central no.5 , 

criado em 1968 para regulamentar um dos artigos da Lei 
4.131, permite o depósito em uma conta corrente especifica 
no País, em qualquer banco, para que qualquer 
personalidade física ou jurídica não residente no País possa 
movimentar dinheiro (real, dólar, marco ou outra moeda 
estrangeira). O objetivo era criar acesso ao fluxo de capitais 
entre uma empresa estrangeira que tivesse qualquer 
negócio no Brasil, com o exterior. A CC5 permitia a livre 
movimentação de capitais acabando com o dólar paralelo. 
Através dela retomaram recursos que estavam em 
“Paraíso” fiscais (Nassau, Filhas Virgens, Bahamas, 
Cayman), provenientes de superfaturamento de 
importações ou subfaturamento de exportações ou outro 
desvio. 

A regra, hoje em vigor, quanto à movimentação de 
CC5 em reais de não residentes , prevê: 
• Se o não residente é instituição financeira, o saldo em 

reais de sua conta pode ser utilizado para compra de 
moeda estrangeira e remessa ao exterior se e, somente 
se, este saldo em reais tiver resultados de moeda 
estrangeira; previamente vendida por ele a banco 
brasileiro; 

• Se o não residente é instituição financeira, o saldo em 
reais de sua conta pode ser utilizado para compra e 
remessa de moeda estrangeira sem restrições. 

A Circular nº2.677/96, estabeleceu novos, 
parâmetros para a CC-5 pois, a partir de sua vigência as 
instituições financeiras terão que registrar no Sistema de 
Informações do Banco Central (Sisbacen) todos os 
depósitos feitos em moeda estrangeira em valor igual ou 
superior a US$ 10 mil. 

As alterações envolvem os seguintes aspectos: 
As movimentações de instituições financeiras via 

conta CC-5 ficam restritas a bancos do exterior que sejam 
correspondentes do banco brasileiro depositário dos 
recursos. É liberada a realização de operações de câmbio 
entre bancos coligados. 

As contas CC-5 só podem ser abertas e 
movimentadas em bancos credenciados a operar com o 
mercado de taxas flutuantes. Passa a ser obrigatória a 
apresentação de documentos comprovando movimentação 
quando o valor for igual ou superior a R$ 10 mil. Com a 
medida adotada, o BACEN dificultou a situação de bancos 
cujo endereço é somente uma caixa postal •de um 
“Paraíso” fiscal. Embora possam manter as contas, eles só 
poderão ter movimentações casadas, o que significa que a 
saída de dólares do Brasil terá, obrigatoriamente, que 
corresponder ao montante enviado anteriormente. 
 

Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras —
IPMF 
 O IPMF, que vigiu de janeiro a dezembro de 1994, 
fez incidir uma alíquota de 0,25% sobre o valor de qualquer 
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movimentação financeira (bancária) em saques efetuados 
em contas correntes, cadernetas de poupança e demais 
aplicações financeiras. 

 
O imposto era pago com dinheiro que estava em 

conta corrente nos seguintes casos: Saques em Caixa 
Automáticas; Saques em Cheque; Débito em Contas. Para 
os saques em papel moeda o IPMF era cobrado no próprio 
guichê do caixa. 

No caso das Cadernetas de Poupança, se o 
saque fosse em dinheiro, o imposto era retirado do valor 
restante 
na caderneta. Os depósitos em dinheiro estavam isentos. O 
tributo era cobrado duas vezes quando havia o trânsito -
pela conta corrente. Os bancos emitiram mensalmente 
extratos informando até que dia o depósito estaria sujeito 
ao IPMF, após o que receberiam um acréscimo de 0,25% 
na remuneração para compensar o imposto. As aplicações 
financeiras tinham o mesmo tratamento da poupança. 
Estavam isento se IPMF: 

• Contas da União, suas autarquias e fundações. 
• Transferências da União para estados ou 

municípios. 
• Cheques devolvidos de acordo com a normas do 

BACEN 
• Transferências entre contas correntes do mesmo 

CPF, ainda que em bancos diferentes. 
• Operações em bolsas de mercadorias. 
• Saques do FGTS, do PIS/PASEP e Seguro-

desemprego. 
• Operações de Intermediação financeira, por parte 

dos bancos e quaisquer instituições financeiras, 
incluindo resgates de títulos da dívida pública. 

• Aposentados e pensionistas pagavam no 
momento do saque, mas, na prática, estavam 
isentos, pois tinham uma elevação de 0,25% no 
valor do benefício. 

• Assalariados que ganhavam até 10 salários 
mínimos tinham sua contribuição à Previdência 
Social reduzida em 0,25%, para também 
compensar a cobrança do IPMF. 

• Depósito de Representações Diplomáticas. 
 A partir de 25 de janeiro de 1997, o governo retomou a 
cobrança deste tributo não mais como imposto, mas como 

contribuição para a Saúde, com o nome de CPMF, 
percentual de 0,20%, prazo de duração de 13 meses a 
partir do início da cobrança e. algumas modificações nas 
isenções como a determinação dos limites de 3 salários 
mínimos para os assalariados e 10 para aposentados e 
pensionistas para fazerem jus às isenções. Hoje a CPMF é 
de 0,38%. 
 
HOME/OFFICE BANKING, REMOTE BANKING, BANCO 
VIRTUAL 
 A evolução da tecnologia da teleinformática permitiu 
um acelerado desenvolvimento da troca de informações 
entre os bancos e seus clientes. Os dois mais notáveis 
exemplos do estado da arte nesses setor são o Home 
Banking e o Electronic Data Interchange (EDI). 
 
4.7.1. Home Office Banking 
 O home banking é basicamente, toda e qualquer 
ligação entre o computador do cliente e o computador do 
banco, independente de modelo ou tamanho, que permita 
às partes se comunicarem à distância. 
  Através do horne banking, o cliente, sem sair de seu 
escritório, tem, entre outros serviços, informações sobre: 
saldo e movimentação em conta corrente; saldo e 
movimentação de cobrança/contas a pagar; posição, 
aplicações e resgates em fundos; operações de 
empréstimo; cotações de moedas/índices e bolsas de 
valores; saldos em caderneta de poupança. 
  Ao mesmo tempo, o cliente pode se comunicar 
diretamente com o banco, solicitando alterações dos seus 
títulos em cobrança, talões de cheques ou qualquer outro 
tipo de demanda não negocial. A comunicação é feita via 
linha telefônica, quer seja pública ou privada através de 
modem. 
  Mais recentemente, com enorme ganho em 
segurança, velocidade e qualidade, alguns bancos 
introduziram a sofisticação da comunicação própria via 
satélite, com garantia total de conexão. A segurança na 
transmissão de dados é garantida pelo perfil de autorização 
que o banco concede, através de uma palavra-chave 
(password), que limita o acesso às informações. 
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4.7.2. Remote Banking — Banco Virtual 
 Dentro do processo de redução de custos de 
intermediação financeira, os bancos mais recentemente, 
concluíram sobre a importância de reduzir o trânsito e a fila 
de clientes nas agências e, como conseqüência, o 
investimento necessário em instalações de atendimento. 
Dessa forma, foi intensificado o atendimento remoto (fora 
das agências), segmentado pelo tipo de serviço prestado 
pelos bancos. 
 
 

SAQUES DE DINHEIRO DEPÓSITOS FORA DO CAIXA 
DOS BANCOS 

Pontos de atendimento externo tipo 
rede banco 24 horas 
Pontos de atendimento interno em 
empresas tipo balcão eletrônico 
Pontos de atendimento externo através 
de cartão magnético ou cheques 
trocados em redes de posto de 
gasolina, redes de lojas, tipo Autocaixa 
Shell 
Envio de recursos em domicílio (através 
de courrier) 

Depósitos nas redes tipo banco 24 
horas 
Depósitos expressos em caixas 
coletoras 
Depósitos em cheques retirados na 
casa dos clientes (através de 
courrier) 

ENTREGA EM DOMICÍLIO DE 
TALÕES DE CHEQUE 

PAGAMENTO DE CONTAS FORA 
DO CAIXA DOS BANCOS 

Em mãos 
Via correio 

Terminais de auto-pagamento 
Coleta de contas em casa para 
pagamentos no banco e posterior 
devolução de recibo pelo correio. 
Envio das contas a pagar através 
dos Correios 
Envio das contas a pagar através 
de fax. 

Débito automático em conta corrente de 
concessionárias de serviços públicos e 
outras empresa 

Troca de informação constante com 
os bancos via home banking para 
obter extratos, aplicar, resgatar, 
transferir fundos entre contas, 
bloquear cheques, pedir talões e 
muito mais. Neste item sobressai a 
Central de Atendimento Telefônico. 

DINHEIRO DE PLÁSTICO  
Hoje existe , uma série de alternativas de dinheiro 

de plástico, que facilita o dia-a-dia das pessoas e 
representa um enorme incentivo ao consumo. 
 

4.8.1. Cartões Magnéticos 
Utilizados para saques nos quiosques tipo banco 

24 horas, têm a vantagem de eliminar a necessidade de ida 
a uma agência bancária. Não representam um estímulo ao 
consumo, na medida em que apenas permitem o saque, no 
presente, sobre valores já existentes na conta corrente do 
cliente. Eventualmente podem ser utilizados como moeda 
para pagamento em locais onde haja equipamentos que 
permitam a transferência eletrônica de fundos. Neste caso, 
substituem, com vantagem, os cheques. 

O desenvolvimento dos recursos tecnológicos tem 
permitido ampliar a utilização dos cartões magnéticos para 
outras finalidade além do uso como meio para saque de 
dinheiro. Hoje, já é possível utilizá-los para obtenção de 
extratos de conta corrente, fundos de investimento, 
poupança e, inclusive, como autorização para resgate e 
aplicações entre contas correntes e de investimento. 

O cartão magnético caminha celeremente para ser 
utilizado como um verdadeiro cheque eletrônico, com 
grande vantagem de redução de custo para os bancos, 
garantia de recebimento pelos estabelecimentos 
comerciais, rapidez na operação de venda e eliminação das 
consultas prévias sobre a saúde financeira dos clientes, 
com a conseqüente economia de custos e de tráfego 
eletrônico. 
 

4.8.2. Cartões de Débito (Private Labeis) 
Utilizados para aquisição de bens ou serviços 

nos pontos de emissão específicos, normalmente lojas de 
departamentos ou qualquer outro ponto comercial de porte. 

Têm como vantagem para o recebedor, a garantia de 
crédito previamente aprovado, e, para o usuário do cartão, 
o status de cliente preferencial. 

A grande vantagem é a cobrança de juros sobre o 
saldo devedor, a partir do momento da compra. Entretanto, 
cada cartão pode ter o perfil desejado pelo comerciante e, 
assim, em alguns casos, pode oferecer prazos, carências e 
até taxas mais baixas que as praticadas no mercado. 
Apesar disso, representam um estimulo ao consumo. 
 

CONCEITOS DE CORPORATE FINANCE 
Os bancos realizam operações complexas, que 

envolvem a intermediação de fusões, cisões, aquisições e 
incorporações de empresas Neste segmento, Juntamente 
com empresas de consultoria especializadas, utilizam todo 
seu conhecimento do mundo das operações financeiras e 
de investimentos, de forma a viabilizar tais operações, seja 
com recursos do exterior. 

A aquisição da Brahma pelo grupo garantia ou a 
fusão em uma única empresa de um grupo de empresas de 
bens de capital são exemplos desta atividade. 

E um segmento bancário cheio de termos 
estrangeiros para designar algumas operações específicas. 
a) Leverage Buyout - também conhecido como LBO, é o 

negócio em que um grupo de investidores que pode 
incluir os administradores da empresa em questão, 
assume seu controle acionário utilizando empréstimos 
e usando a própria empresa como garantia. O 
empréstimo pode representar até 90% do preço de 
aquisição e é pago com o fluxo de caixa da empresa ou 
com a venda de parte de seus ativos. 

b) Manageinent Buyout - É qualquer LBO em que a 
administração atual permanece no comando da 
empresa e participa de seu controle acionário. 

c) Takeover Bid - É a aquisição do controle acionário de 
uma empresa, através do mercado de ações. Será uma 
aquisição consentida ou amigável quando os acionistas 
majoritário atuais concordarem com a aquisição. Caso 
contrário será uma aquisição hostil. 

d) Tender Offer - É qualquer forma de compra de uma 
classe de títulos pertencente aos atuais detentores, 
que envolva o pagamento de um prêmio sobre o valor 
de mercado. 

 
FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS 

Esta forma de aplicação se caracteriza pela 
aquisição de cotas de aplicações abertas e solidárias, 
representativas do patrimônio do Fundo, que têm o 
benefício da valorização diária. 

Os fundos de renda fixa têm como idéia a de 
condomínio, ou seja, embora os aplicadores tenham direito 
de resgatar suas cotas em prazo curto, nem todos o fazem 
ao mesmo tempo, isto é, sempre fica uma grande soma 
disponível, que pode ser aplicada em títulos mais rentáveis. 
 
4.10.1. Conceitos 

Os Fundos podem ser classificados como de 
renda fixa ou de renda variável. A partir daí, existe uma 
diversidade de tipos que são criados para atender os 
diferentes interesses dos investidores, do mais conservador 
ao mais agressivo. 

As instituições financeiras estruturam seus Fundos 
de acordo com algumas variáveis exógenas determinadas 
pelo BACEN ou CVM como, por exemplo, os limites de 
composição da carteira de cada tipo de fundo que, por sua 
vez, vão determinar o perfil de liquidez do mesmo. Esta 
variável endógena da escolha da composição 
risco/rentabilidade (retomo) desejada pela instituição 
financeira que vai criar a “personalidade” de cada Fundo e 
atrair cada perfil de investidor. 
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Para estabelecer a disposição ao risco, podemos 
analisar a volatilidade do fundo, que vem a ser dispersão 
para baixo ou para cima da rentabilidade diária em relação 
à média da rentabilidade em determinado período. 
 
4.10.2. Tipos 
Podemos classificar os fundos em: 
Fundos de Curto Prazo Baixíssima volatilidade com 

liquidez diária 
Fundos de Renda Fixa Baixa Volatilidade 
Fundos de Renda Variável e 
Fundos Hedge 

Média volatilidade 

Fundos de Ações Alta volatilidade 
Podemos também analisar os fundos pelo índice 

de eficiência que indica ao investidor se os riscos 
assumidos pelos fundos foram bem remunerados. O cálculo 
deste índice leva em conta a volatilidade e a rentabilidade 
ajustada. Uma característica importante que existe dentro 
das instituições financeiras, é o conceito de chinese wall, 
que é a separação clara entre a administração dos recursos 
da tesouraria das instituições financeiras e a administração 
dos recursos de terceiros. Para minimizar tais conflitos de 
interesse os fundos estão autorizados a 
aplicar, apenas, um percentual previamente definido do seu 
patrimônio em títulos de renda fixa de emissão de 
instituições financeiras coligadas. 

A partir de 29 de Dezembro de 1995 todos os 
fundos de renda fixa existentes foram, obrigatoriamente 
adaptados às novas regras, dadas através da circular n0 

2.594 e da Resolução n0 2.183 que autorizou e 
regulamentou a constituição e funcionamento dos Fundos 
de Investimento Financeiro (FIE). Assim foram criados dois 
grupos de fundos com quatro tipos básicos de alternativas a 
saber: 
a) Fundos de Investimento Financeiro — FIE 4 FIF — 

Curto Prazo Tem liquidez diária, mas recebe a 
incidência de uma alíquota de compulsório de 50% (a 
partir de 01/01/97), o que restringe sua rentabilidade 
tornando-o um fundo de conveniência para recursos 
diários. Foi o incorporador natural do Fundão e do 
Fundo de Renda Fixa de Curto Prazo; FTF — 30 dias 
As aplicações são valorizadas a cada 30 dias corridos, 
mas recebem a incidência de uma alíquota de 
compulsório de 5% que diminui a rentabilidade, 
tornando-se um fundo de preservação de patrimônio 
contra a inflação. Foi incorporador natural dos Fundos 
de Renda Fixa e Renda Fixa DI ; FIF - 60 dias = As 
aplicações a cada 60 dias corridos e, estão livres da 
incidência de compulsório caracterizando-se como a 
aplicação mais competitiva. Foi o incorporador natural 
dos Fundos de Commodities; FIE — 90 dias = As 
aplicações são valorizadas a cada 90 dias e estão 
livres de incidência de compulsório. 

 
4.10.3. Características 

Com a finalidade de não só reduzir os custos de 
administração da carteira, ao aplicarem em cotas dos FIE 
existentes, mas, também, criar uma nova família de fundos 
com diferentes perfis de rentabilidade, foram criados os 
Fundos de Aplicação em Cotas de FIE — FAC., sendo FAC 
— Curto Prazo ; FAC — 30 dias; FAC — 60 dias; FAC — 
90 dias. Estes fundos sofrem tributação de IR na fonte à 
alíquota de 15% sobre a diferença positiva entre o valor de 
resgate e o valor de aplicação. Os novos fundos não sofrem 
incidência de IOF. Suas aplicações devem ser composta, 
exclusivamente, por cotas de FIE, com intervalo de 
atualização de mesmo prazo ou de prazo inferior ao prazo 
do FAC em questão e, cotas de Fundo de Investimento no 
Exterior. O cálculo diário da cota deve estar baseado no 

valor de mercado dos ativos em carteira. As novas regras 
permitem a criação de FIE exclusivos, ou seja, fundos com 
um único quotista. Nestes fundos, como em qualquer outro, 
as cotas sacadas antes do aniversário da conta perdem 
rentabilidade, que é automaticamente transferida para os 
demais quotistas que permanecem no fundo. No caso 
específico dos fundos exclusivo, como o quotista é único, o 
saque antecipado reverte em rentabilidade para ele próprio 
garantindo rentabilidade com liquidez melhor. 

Os Fundos de Investimento Financeiro de 30 e 60 
dias, os FIE 30 e FIF 60, incorporaram os fundos de Renda 
Fixa, e Renda Fixa DI a partir de 30 de Dezembro de 1995, 
de acordo com critério do administrador do fundo. 
 
4.10.3.1. FAF (Fundo de Aplicação Financeira) 

O FAF era um investimento diversificado em 
títulos de renda fixa e outros compulsórios, adequado para 
quem dispunha de recursos a curtíssimo e/ou curto prazo e, 
portanto, que necessitava de liquidez em detrimento da 
rentabilidade. A aplicação era de fácil acompanhamento, 
podendo ser efetuada em qualquer dias útil. O resgate 
podia ser efetuado a partir do dia seguinte à aplicação. A 
tributação do IR com alíquota de 10% recaía sobre o ganho 
nominal . Tantos as pessoas físicas como as jurídicas eram 
tributadas na fonte. O valor da quota era apurado 
diariamente e líquido de Imposto de Renda. O Fundão 
também permitia uma ligação com a conta corrente de 
forma que os cheques sacados podiam, caso não 
existissem recursos em conta corrente para cobri-los, ser 
cobertos por resgates automáticos sobre o Fundão em 
módulos determinados pelo banco. Representava um 
conforto para o cliente este serviço. Estes fundos foram 
incorporados aos FIF de Curto Prazo. 
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4.10.3.2. FAF II — “Fafinho” 
A idéia deste fundo era simples, Em vez de manter 

uma carteira própria de FAF a instituição financeira podia 
registrar um carteira de aplicação onde os recursos 
estivessem colocados em carteiras de FAF administradas 
por outras instituições financeiras. A única restrição era que 
o administrador do “Fafinho” não podia colocar mais de 
25% de seu patrimônio total em uma única carteira; dessa 
forma, ele aplicava num mínimo de quatro bancos. Estes 
fundos foram incorporados aos Fundos de Aplicação em 
Cotas de FIE de Curto Prazo. 
 

 
4.10.3.3. Fundo de Renda Fixa — Curto Prazo (Money 
Market Funds) 

O CMN criou, em 29 de abril de 1994, o fundo de 
investimento com cota em URV, reformulado pela Circular 
n0 2.432 da MP 542 do real, eliminando a URV e permitindo 
que tais fundos pudessem ser vinculados à TR. 
  Suas cotas podiam ser resgatadas diariamente e o 
imposto de renda incidente era de 10% sobre o ganho 
nominal. 
  Estes fundos foram incorporados aos FIF de Curto 
Prazo. 
 
4.10.3.4. Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 
Renda Fixa — Curto Prazo 

Só podia adquirir cotas de fundos de renda fixa 
curto prazo no limite de 25% em cotas do mesmo fundo. 
Suas demais características eram idênticas aos fundos de 
renda fixa curto prazo. Estes fundos foram incorporados 
aos Fundos de Aplicação em Cotas de FIF de Curto Prazo. 

O BACEN, através de circular n0 2.205 de 24 de 
junho de 1992, regulamentou a constituição dos fundos de 
commodities. A composição de carteira física eram a 
seguinte: 

• 60% no máximo em papéis de renda fixa 
• 10% no máximo em ouro no mercado à vista 
• 20% no máximo em ações negociadas em bolsa 

de valores 
• 10% no máximo em cotas de Fundos de 

Investimento no Exterior 
• 25% no mínimo em títulos vinculados a atividades 

agrícolas, pecuárias, a saber: 
o   10% no máximo em export notes dessas áreas. 
o   15% no máximo em CDB rural 
A aplicação e o resgate neste fundo se fazia pela 

quota do dia. Havia uma carência de 30 dias corridos para a 
aplicação, após o que o fundo passava a ter liquidez diária. 
A tributação e a apropriação de taxas de administração 
eram idênticas às dos fundos de ações. A principal 
vantagem desse fundo para o investidor era a possibilidade 
de diversificação. Para o investidor de pequeno e médio 
porte que tinha a consciência de que aplicar nos mercados 
futuros de commodities agrícolas era um bom negócio, mas 
não tinha recursos suficientes para tal, passou a poder 
fazê-lo através deste fundo. 
 
4.10.3.6. Outros Fundos 

Fundo de Renda Fixa — Capital Estrangeiro →→→→ 
Autorizado pelo BC em 25/11/93, destinados à captação de 
recursos para investimentos em ativos financeiros de renda 
fixa emitidos por empresas e instituições sediadas no País, 
sendo a aquisição das cotas desses fundos privativa de 
pessoas jurídicas domiciliadas ou com sede no exterior. As 
aplicações nesses fundos de renda fixa sofrem a incidência 
de 7% de IOF. Os recursos entram através do mercado de 
taxas flutuantes. Sofre uma incidência de 15% de Imposto 
de Renda sobre a variação nominal das cotas entre a 

aplicação e o resgate. As aplicações deverão estar 
representadas por: 35%, no mínimo, em títulos de emissão 
do Tesouro Nacional e/ou Banco central; 20% no máximo 
em títulos de renda fixa de emissão ou aceite de instituições 
financeiras, cotas de FIE e FAC e, outros valores 
mobiliários de renda fixa. Não pode aplicar mais de 20% do 
seu PL em títulos de renda fixa de emissão de uma mesma 
instituição financeira, nem mais do que 5% do seu PL como 
prêmio de operações de compra de opções, não 
caracterizadas como travadas. 

Fundo Mútuo de Investimento em Debêntures e 
Notas Promissórias (Commercial Papers) →→→→É semelhante 
aos Fundos de renda Fixa, com a diferença de que, em vez 
de carregar títulos de emissão das instituições financeiras, 
vai concentrar sua carteira em papies emitidos por 
empresas. Vai permitir que os pequenos e médios 
investidores tenham acesso às debêntures; hoje 
inacessíveis a eles pelo seu alto valor de face. As 
caracteristicas destes fundos são iguais às dos Fundos de 
Renda Fixa. 

Fundo Mútuo de Investimento em Ações (FMJA) 
→→→→Regulamentado pela Instrução CVM 215 de 06 de Junho 
de 1994. É um fundo aberto aos investidores que se sintam 
atraído pelo mercado de ações, mas que não tenham 
tempo ou conhecimento para investir e buscam alternativas 
para aplicações. O cliente adquire cotas cuja variação diária 
pode ser acompanhada pelos jornais ou diretamente no 
banco. As aplicações e os resgates podem ser feitos por 
telefone, sendo os débitos e os créditos automáticos em 
conta corrente. Não existe carência. Uma vez solicitado o 
resgate, a conversão de cotas é feita no dia seguinte. Os 
fundos de ações estabelecem normalmente valores 
mínimos para aplicações iniciais e movimentação 
posteriores. Sua composição deve conter um mínimo de 
51% em ações de companhias abertas; o saldo dos 
recursos poderá ser aplicado em: - outros valores 
mobiliários emitidos por companhias abertas limitados por 
uma mesma empresa à 33% em valor das aplicações do 
fundo -Certificado de Depósitos de Ações emitidos por 
companhias do Mercosul — cotas de FIE e títulos em renda 
fixa de livre escolha do administrador do fundo. Instituições 
não-financeiras ou jurídicas, podem administrar estes 
fundos, desde que sejam credenciadas na CVM, contratem 
uma instituição financeira como custo diante e não 
movimentem recursos, só dando ordens de compra e 
venda. 

Fundo Mútuo de Investimento em Ações — 
Carteira Livre (FMIA-CL) →→→→ É um fundo de ações que tem a 
alternativa de concentrar suas aplicações em operações de 
maior risco e, portanto, com a possibilidade de alcançar 
maiores ganhos e/ou perdas. Este fundo pode ter uma 
característica menos ou mais agressiva, dependendo de 
decisão do administrador em trabalhar de maneira 
cautelosa com uma carteira bastante hedgeada, ou de 
tentar partir para ganhos reais mais rápidos, arriscando-se 
na volatilidade das bolsas. Sua composição consiste em um 
mínimo de 51% de suas aplicações em: - ações, bônus de 
subscrição e debêntures conversíveis em ações de 
companhias abertas; -certificados de depósitos de ações 
negociáveis no País, de empresas do Mercosul; - posições 
em mercados organizados de liquidação futura, envolvendo 
contratos referenciados em ações ou índices de ações que 
não caracterize operações de hedge ou de rendimentos 
prefixados. O saldo dos recursos 49% devem estar 
aplicados em outros valores mobiliários de emissão de 
companhias abertas, adquiridos em bolsas de valores ou 
mercado de balcão organizados e em cotas de fundos de 
renda fixa (FIF) e títulos de renda fixa de livre escolha do 
administrador ou em mercados de liquidação futura 
envolvendo contratos referenciados em ações ou índice de 
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ações. Estes fundos não sofre limites de concentração em 
aplicações e sofrem incidência de IR sobre os ganhos de 
capital a alíquota de 10% idêntica aos (FMIA). 

Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Mútuo 
de Investimento em Ações →→→→ Destina-se a pequenas 
instituições financeiras que não têm infra-estrutura para ter 
uma análise técnica e portanto, compram, ísolada ou 
cumulativamente, quotas dos fundos EMIA e FMIA-CL no 
limite de 95% de sua carteira. O saldo dos recursos poderá 
ser aplicado em cotas de FIE ou títulos de renda fixa de 
livre escolha do administrador. As demais características 
são idênticas às do FMIA e do FMIA-CL. 

Carteiras Administradas (Fundo de Pensão) →→→→ É 
um serviço mais sofisticado e personalizado, é oferecido a 
clientes com maior volume de recursos e compreende, além 
de aplicações no mercado de ações, as aplicações em 
renda fixa , de forma a garantir maior liquidez ao produto, e 
aplicações em mercados futuros que garantam maior 
rentabilidade. A composição das aplicações será discutida 
diretamente com o cliente, que estabelecerá seu perfil no 
trinômio segurança/liquidez e rentabilidade, para melhor 
atender seus interesses financeiros. Os principais clientes 
deste produto são os chamados institucionais (fundações, 
fundos de pensão e seguradoras). E feito um contrato por 
prazo indeterminado para administração dos recursos 
sendo cobrada uma taxa de administração pelo banco, que 
varia de 1% a 4%, ao ano de acordo com o porte do cliente. 

Fundo de Investimento de Capital Estrangeiro em 
Ações →→→→ O Anexo IV da CVM, regulamentou a aplicação 
direta dos investidores institucionais estrangeiros em bolsas 
de valores, criou fundos que oferecem grande margem de 
manobra, aliada a ~um baixo custo de administração, ~ 
atraem os grandes investidores externos, com 
administração direta, custos reduzidos e maior discrição. Os 
dólares são convertidos pelo câmbio comercial e tais fundos 
são isentos de IPF e, IR sobre ganhos de capital pagando 
apenas 15% de IR sobre os dividendos recebidos. Suas 
aplicações em valores mobiliários de empresas abertas é 
livre não podendo apenas adquirir seu controle acionário. 

Fundos de Ações Fechado →→→→ É regulamentado 
pela Instrução 148 da CVM e destina-se a atender nichos 
específicos de mercado, tanto do ponto de vista do 
administrador quando do quotista. E a opção para o 
investidor que quer sacrificar segurança e liquidez, em troca 
de maior perspectiva de rentabilidade indireta. Os fundos 
fechados podem ser divididos, em função das 
características dos papéis que os compõem em: - setoriais; 
- de renda (ações com dividendos garantidos); - de micos 
(ações com relação entre cotação e valor patrimonial muito 
baixo); - de índice de Bolsas; - de Opções e índice futuro; - 
de valor (ações cuja vantagem não apareça em balanço); - 
de empresas exportadoras; - de recuperação econômica. 
Estes fundos normalmente não possuem taxa de 
administração. As taxas incidentes são equivalentes às 
operações com ações e/ou opções, dependendo da 
características da carteira do fundo fechado. 

Fundo de Investimento em Empresas Emergentes 
— FIEE →→→→ Criado e regulamentado pela Instrução 209 da 
CVM, como mecanismos para capitalizar pequenas e 
médias empresas brasileiras que não conseguem levantar 
recursos no mercado de capitais. Os FIEE são condomínios 
fechados, pois após a subscrição, as cotas só poderão ser 
negociadas nos mercados secundários de bolsas de 
valores ou de balcão. Terão prazo máximo de duração de 
10 anos, podendo ser prorrogados por mais cinco, ao final 
dos quais serão resgatadas. Existe uma carência de 180 
dias após a aprovação do registro do fundo na CVM para 
que se dê a integralização total de suas cotas. Os principais 
investidores dos FIEE são os investidores institucionais 

como as fundações de previdência privada. A remuneração 
dos investidores será proporcional ao sucesso do 
administrador em escolher empresas emergentes que 
possam dar rentabilidade. 

Fundo de Investimentos Estrangeiros — FIE →→→→ 
Criado como alternativa de investimento em moeda 
estrangeira. E um fundo aberto formado por cotas sem 
carência para resgates. A aplicação é feita com a cota em 
D+1 e o resgate com a cota em D+2, sendo o prazo de 
pagamento de até 10 dias. A carteira do FIE n~o sofre 
tributação no País que está sujeita à taxação no exterior. 
Deve investir no mínimo 60% da carteira em títulos da 
dívida externa brasileira e até 40% em qualquer título de 
crédito negociado no mercado internacional, com o limite de 
concentração máximo de 10% em títulos de um mesmo 
emitente. Os títulos são mantidos em custódia no exterior 
em nome do fundo. 

Fundo de Investimento Imobiliário →→→→ 
Regulamentado através da Lei n0 6.668 de 25 de Junho de 
1993 e, das Instruções 205 e 206 de 14 de janeiro de 1994 
da CVM, que determinam que cada imóvel deverá ser 
dividido em um determinado número de cotas não-
resgatáveis, e cuja integralização pode ocorrer à vista ou a 
prazo. Após o inicio quem quiser entrar só o poderá fazê-lo 
através do mercado secundários de balcão de ações, pois 
por ser fechado só inicia com todas as cotas vendidas. O 
prazo de duração do fundo poderá ser determinado ou não, 
dependendo do regulamento de cada um. A administração 
do fundo, de acordo com a regulamentação ficará a cargo 
exclusivamente de um banco múltiplo com carteira de 
investimento ou carteira de crédito imobiliário. A 
característica básica desses fundos é que eles são carteira 
fechadas, lastreadas em empreendimentos imobiliários, isto 
é, não existe resgate de cotas, que, para se transformarem 
em dinheiro antes do prazo previsto, devem ser 
comercializadas como uma ação. Esses findos pretendem 
ser um agente formador de poupança estável e de longo 
prazo. Os recurso captados são utilizados para fins 
imobiliários. Esses fundos sofrem incidência de imposto de 
renda de 10% sobre o ganho nominal do período. No 
mínimo, 75% de seu patrimônio devem estar alocados em 
empreendimentos imobiliários. Os 25% restantes podem 
estar, isolada ou cumulativamente, aplicados em cotas de 
FIE ou títulos de renda fixa, sendo vedada a aplicação em 
mercados futuros e de opções. 
 
4.11. Produtos De Empréstimos 

As instituições financeiras fazem o repasse dos 
recursos captados dos agentes econômicos superavitários 
(que tem sobra de recursos disponíveis) aos agentes 
econômicos deficitários (que necessitam de recursos). Esta 
é a razão de ser um banco clássico e que, nos últimos 
anos, devido à explosão inflacionária, foi completamente 
distorcida. 

O volume de empréstimos dos bancos está 
vinculado ao seu patrimônio incluindo a equivalência 
patrimonial das instituições financeiras que lhes são 
coligadas, e nas condições do Acordo de Basiléia. 
 
HOT MONEY  

É o empréstimo de curtíssimo prazo, normalmente 
por um dia, ou um pouco mais, no máximo em 10 dias. É 
comum, de forma a simplificar os procedimentos 
operacionais, para os clientes tradicionais neste produto, 
cria-se um contrato fixo de hot, estabelecendo-se as regras 
deste empréstimo e permitindo a transferência de recursos 
ao cliente a partir de um simples telefonema ou fax, 
garantidos por uma NP já previamente assinada. A 
formação de taxa para o hot money é definida pela taxa do 
CDI do dias da operação acrescido do custo do PIS (0,75%) 
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sobre o faturamento da operação. Por ser de curto prazo, 
permite uma rápida troca de posição, caso as taxas de juros 
tenham grande elevação. E conhecida como “seguro dos 
executivos financeiros contra o desemprego”. 

O IPMF tinha um enorme peso no hot money , 
pois incidia duas vezes, uma quando o dinheiro era 
creditado e outra quando era debitado para quitar o débito 
da operação. 
 
CONTAS GARANTIDAS 
 

E uma operação onde se abre uma conta de 
crédito com um valor limite que normalmente é 
movimentada diretamente pelos cheques emitidos pelo 
cliente, desde que não haja saldo disponível na conta 
corrente de movimentação. Para o cliente, o produto 
garante uma liquidez imediata para suas emergências. Para 
o banco, é um instrumento mercadológico forte, mas que, 
se mal administrado pode representar perda significativa, 
tendo em vista seu impacto sobre a administração de 
reservas bancárias. Os juros sobre esses produtos são 
calculados diariamente sobre o saldo devedor e cobrados 
normalmente, no primeiro dia útil do mês seguinte ao de 
movimentação. O IOF é calculado sobre o saldo devedor na 
base de 0,0041% ao dia para pessoa jurídica (1,5% aa) e 
0,0164 ao dia para física (6% aa). 
 
CRÉDITO ROTATIVO (CABCR) 
 

Os contratos de abertura de crédito rotativo são 
linhas de crédito abertas com um determinado limite e que 
a empresa utiliza à medida de suas necessidades, ou 
mediante apresentação de garantias em duplicata. Os 
encargos Ouros e IOF) são cobrados de acordo com a 
utilização dos recursos, da mesma forma que nas contas 
garantidas. 
 
DESCONTOS DE TÍTULOS 
 
  É o adiantamento de recursos aos clientes feito 
pelo banco, sobre valores referenciados em duplicatas de 
cobrança ou notas promissórias, de forma a antecipar o 
fluxo de caixa do cliente.  
  O cliente transfere o risco de recebimento de suas 
vendas a prazo ao banco e garante o recebimento imediato 
dos recursos, que, teoricamente, só teria disponível no 
futuro. O banco deve selecionar cuidadosamente a 
qualidade de crédito das duplicatas e Notas Promissórias 
de forma a evitar a inadimplência. Normalmente, o desconto 
de duplicatas é feito sobre títulos com prazo máximo de 60 
dias e prazo médio de 30 dias. O IOF é calculado sobre o 
principal, com alíquota de 1,5% aa para pessoa jurídica e 
12% aa para pessoa física. Exemplo: 
 
Valor do título do cliente = R$ 
1.000,00 

Valor do desconto – R$ 80,00 

Taxa de desconto = 8% a.m. Valor do IOF – R$ 1,25 

Prazo médio = 30 dias Valor Líquido – R$ 918,75 

IOF para o período 0,125% 
a.m. 

Ganho do banco – R$ 80,00 

 
A operação de desconto dá ao banco o direito de 

regresso, ou seja , no vencimento, caso o título não seja 
pago pelo sacado, o cedente assume a responsabilidade do 
pagamento, incluindo multa e/ou juros de mora pelo atraso. 
 

 
 
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO 

São as operações tradicionais de empréstimo 
vinculadas a um contrato especifico que estabeleça prazo, 
taxas, valores e garantias necessárias e que atendem às 
necessidades de capital de giro das empresas. Geralmente 
é garantido por duplicatas numa relação de 120 a 150% do 
principal emprestado. Nesses casos, as taxas de juros são 
mais baixas. 
 
VENDOR FINANCE/COMPROR FINANCE 

Financiamento de Tributos e Tarifas Publicas – E o 
adiantamento de recursos às empresas normalmente por 
um ou dois dias sobre os valores que deverão ser 
recolhidos para pagamento de seus compromissos. Na 
prática, funciona como um hot money. 

Para o cliente é a possibilidade, em função dos 
volumes a serem recolhidos em IPI, ICM,IAPAS e IR 
principalmente, de reduzir o custo desses valores e seu 
impacto sobre eventuais desequilíbrios no seu fluxo de 
caixa. 

Para o banco é a oportunidade de ancorar o 
cliente através de uma operação que periodicamente se 
repete e, além disso, uma oportunidade adicional de 
receitas desde que o estudo do valor a financiar seja feito 
através de cuidadoso modelo, que leve em conta não só o 
impacto do recolhimento do cliente sobre suas reservas 
bancárias e, portanto, sobre o depósito compulsório e o 
crédito rural. 
 

Vendor Finance – É uma operação de 
financiamento de venda baseado no principio de cessão de 
crédito, que permite a uma empresa vender seu produto a 
prazo e receber o pagamento à vista. Não interfere na 
gestão da cobrança de seus títulos, pois apesar de o 
financiamento ser concedido pelo banco, a empresa 
vendedora pode dar descontos ou prazos maiores de 
pagamentos, caso haja atraso na entrega dos produtos. 

É uma modalidade de financiamento de vendas 
para empresas na qual quem contrata o crédito é o 
vendedor do bem, mas quem paga o crédito é o comprador. 
Assim as empresas vendedoras deixam de financiar os 
clientes, elas próprias, e dessa forma param de recorrer aos 
empréstimos de capital de giro nos bancos ou aos seus 
recursos próprios para não se descapitalizarem e 1 ou 
pressionarem seu caixa. 

Como em todas as operações de crédito, ocorre a 
incidência do IOC (Imposto sobre Operações de Crédito), 
sobre o valor do financiamento, que é calculado 
proporcionalmente ao período do financiamento. O prazo do 
financiamento é negociado entre a empresa fornecedora e 
a compradora. O fornecedor adequará o prazo da melhor 
forma possível para atender às necessidades de fluxo de 
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caixa do comprador e dentro de seus parâmetros de risco 
de crédito. A operação de vendor supõe que a empresa 
compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois será 
esta que irá assumir o risco do negócio junto ao banco. 

Os bancos reduzem a burocracia do vendor ao 
estabelecerem limite de crédito para os vendedores e 
fabricantes dentro dos quais as operações são feitas sem a 
necessidade de elaboração de uni novo contrato a cada 
operação. As duas partes fazem um contrato-mãe sem 
mencionar prazo de validade ou valor, e as operações são 
feitas até o limite do crédito preestabelecido. 

Existe uma operação inversa ao vendor, 
denominada compror, que ocorre quando pequenas 
indústrias vendem para grandes lojas comerciais. Neste 
caso, em vez de o vendedor (indústria) ser o fiador do 
contrato, o próprio comprador é que funciona como tal. 

Aluguel de Export Notes – Export Notes são 
créditos vinculados às exportações. A export notes é uma 
cessão de crédito feita por uma empresa exportadora por 
conta do embarque que realizará no futuro. Com base nesta 
receita futura, a empresa emite uma nota comprada por um 
investidor. A empresa levanta um crédito em reais, mas 
paga ao investidor o principal corrigido pela variação 
cambial. 

O aluguel de export notes é um recurso de crédito 
utilizado por empresas não-exportadoras como alternativa 
para obter crédito de curto prazo em moeda nacional 
indexada à variação cambial. A export notes é 
originalmente uma cessão de crédito feita por uma empresa 
exportadora por conta de embarque futuro. A empresa que 
não exporta recorre ao aluguel. O interesse por esta 
operação é proporcional à diferença entre o custo do crédito 
em reais, avaliado pela taxa do CDI é a correção cambial. 

Resolução 63 / Lei n0 4.131 – No caso da 63 são 
os empréstimos oferecidos pelas instituições financeiras no 
mercado interno, a partir de captação de moeda estrangeira 
no exterior , em seu próprio nome, seja por empréstimo 
tomado lá fora, ou através do lançamento de 
Bônus/Eurobônus. A conversão em reais dos dólares 
captados lá fora gera o funding necessário para os 
empréstimos nos moldes das operações 63. Evidentemente 
que os empréstimos deverão ser casados, em prazo e 
composição de taxas, com as condições da captação 
internacional e, assim garantir a segurança de retorno ao 
banco. Quando os recursos lá fora são captados em nome 
de uma instituição jurídica não financeira, apenas com a 
intermediação de uma instituição financeira, caracteriza-se 
uma operação pela Lei n0 4. 131 

Crédito Automático por Cheque – É o crédito 
automaticamente concedido ao cliente preferencial, quando 
da emissão de um cheque com características 
diferenciadas pelo banco. E uma espécie de vendor para 
pessoa física. O correntista faz sua compra à vista, já que o 
cheque é compensado normalmente, pelo seu beneficiário, 
como outro cheque qualquer. Entretanto, o banco, ao 
recebê-lo para validação de compensação, permite ao 
correntista pagá-lo em três ou mais prestações mensais 
com taxas de juros prefixadas ou flutuantes, anteriormente 
informadas pelo banco e aceita pelo cliente. 

Cessão de Créditos – São as operações entre 
instituições financeiras da mesma espécie, que trocam 
entre si responsabilidade por uma determinada operação, 
normalmente por terem estourado os limites de 
contingenciamento de crédito, determinado pelo BC em 
função do patrimônio da instituição. A cessão de crédito 
está regulamentada pela resolução 1962, de 27 de agosto 
de 1992, do Banco Central. Os grandes vendedores 
naturais de carteiras de empréstimo (cessão de crédito) 
são: 

• Empresas de cartão de crédito 

• Financeiras Independentes 
• Lojas de Departamentos. 

Uma instituição financeira pode .ceder uma 
parcela de sua carteira de crédito repassando ao 
comprador uma parte ou quase todo o spread cobrado do 
cliente. Se a instituição vende os créditos com coobrigação, 
isto é, com direito de regresso caso haja inadimplência do 
financiado, há apenas um repasse de parte do spread. Se 
não há coobrigação, todo o spread é transferido ao novo 
dono da carteira, pois afinal. E ele que ficará com o risco de 
crédito. Os jornais publicam os custos das operações de 
crédito. 

Assunção de Divida – É uma operação de 
empréstimo para empresas que dispõe de caixa para 
quitação de uma divida e, portanto, não necessitam de 
crédito. O banco adianta os reais equivalentes para 
quitação de uma dívida futura de prazo curto, garantindo 
um ganho financeiro superior às alternativas da empresa no 
mercado, para o valor a ser quitado, reduzindo, portanto, 
para a empresa o custo direto da dívida anteriormente 
assumida. O importante é a não-caracterização da 
operação de assunção da divida como uma aplicação de 
renda fixa sujeita à incidência de imposto de renda na fonte. 
 
LEASING (TIPOS, FUNCIONAMENTO, BENS) 

O leasing é uma operação realizada mediante 
contrato, na qual o dono do bem (arrendado) concede a 
outrem (arrendatário) a utilização do mesmo por prazo 
determinado. Trata-se de financiamento de médio a longo 
prazo, no sentido financeiro, podendo o contrato incluir 
cláusula prevendo sua renovação ou compra do bem pelo 
arrendatário (opção de compra), ao final do seu prazo de 
vigência. Ao final do contrato, a arrendadora tem a opção 
de compra do bem, por um valor previamente estabelecido 
que pode ser o valor de mercado ou um valor mínimo 
denominado Valor Residual Garantido. O percentual do 
VRG é predefinido em contrato. A empresa de leasing 
chega ao VRG com base no prazo da operação e no de 
depreciação do bem. 

O leasing financia integralmente, a longo prazo, 
qualquer bem móvel ou imóvel novo ou usado, de 
fabricação nacional ou estrangeira para uma empresa sem 
que ela precise se descapitalizar. Além de o custo do 
leasing ser lançado como despesa operacional, este tipo de 
operação permite a modernização constante do 
equipamento, através de sua substituição quando se tornar 
obsoleto. 

O leasing é uma forma de ter “sem” comprar, 
dentro do principio de que o lucro vem da utilização do bem 
e não de sua propriedade. 

O funding para as operações de leasing deve ser 
compatível com o prazo do arrendamento, de forma a 
permitir o casamento dos prazos. As empresas de leasing, 
quando as condições de mercado permitem, tem-se 
utilizado de debêntures de emissão pública particular e de 
notas promissórias destinadas a oferta pública como forma 
de obtenção de recursos para suas operações. 

No mercado interno, além dos recursos próprios, o 
funding também pode ser feito com recursos captados no 
mercado interbancário, via CDI ou através de empréstimos 
e financiamentos de instituições financeiras nacionais ou 
oficiais, destinados a repasses de programas específicos, 
no mercado externo a principal fonte de captação são os 
Eurobônus e os repasses de 63. 

O leasing embora comparável a um empréstimo 
de longo prazo, não aparece como passivo do balanço 
facilitando a posição da arrendatária como solicitante de 
crédito junto a uma instituição financeira menos atenta, 
especialmente no caso de empresas que já tenham elevada 
relação de capital de terceiros sobre capital próprio. 
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Normalmente são considerados três tipos de encargos nos 
contratos de Leasing, 
 
4.12.1. Tipos 
 Os tipos de operação’de leasing disponíveis são os 
descritos abaixo: 

Leasing Operacional – É a operação regida por 
contrato, praticada diretamente entre o produtor de bens 
(arrendador) e seus usuários (arrendatários), podendo o 
arrendador ficar responsável pela manutenção do bem 
arrendado ou de qualquer outro tipo de assistênçia técnica 
que seja necessária para seu perfeito funcionamento. Tal 
tipo de contrato, feito por período de tempo inferior à vida 
útil do bem arrendado, é geralmente encontrado no ramo de 
equipamento de alta tecnologia como telefones, 
computadores, aviões, máquinas copiadoras, pois, em 
princípio, o equipamento e/ou as empresas arrendadoras 
satisfazem uma das condições a seguir: 

• O equipamento possui alto valor de revenda e 
mercado secundário ativo; 

• A empresa arrendadora presta serviços adicionais 
a seus clientes 

• A empresa arrendadora é a fabricante do 
equipamento. 
Ao contrário do leasing financeiro, o arrendatário 

pode rescindir o contrato a qualquer tempo, mediante pré-
aviso contratualmente especificado. Esta opção permite a 
redução de custos para o arrendatário, já que as prestações 
não amortizam o bem e ele não tem a opção de compra no 
final do contrato. Na prática, as operações de leasing 
operacional funcionam quase como um aluguel. 

Leasing Financeiro – É uma operação de 
financiamento sob a forma de locação particular, de médio 
a longo prazo, com base em um contrato, de bens móveis 
ou imóveis, onde intervém uma empresa de leasing 
(arrendador), a empresa produtora do bem objeto do 
contrato (fornecedor) e a empresa que necessita utiliza-lo 
(arrendatária). Esta operação se aproxima no sentido 
financeiro de um empréstimo que utilize o bem como 
garantia e pode ser amortizado num determinado número 
de aluguéis periódicos, geralmente correspondente ao 
período de vida útil do bem. O prazo mínimo de 
arrendamento é de dois anos para bens com vida útil de até 
cinco anos e de três anos para os demais , veículos têm 
prazo mínimo de 24 meses e demais equipamentos e 
imóveis têm prazo mínimos de 36 meses. O contrato de 
arredamento mercantil, que estabelece as condições de 
operação de leasing e os direito/obrigações de arrendador e 
do arrendatário, é extenso e complexo, em função das 
peculiaridades do leasing. No que tange às garantias 
contratuais, normalmente a operação de leasing é garantida 
por notas promissórias avalizadas, equivalentes aos 
aluguéis contratuais e ao valor residual, sendo possível no 
entanto, ser negociada qualquer outra garantia. O Sale And 
Lease Back é uma operação variante do leasing financeiro, 
pelo qual uma pessoa jurídica vende bens do seu 
imobilizado a uma empresa de leasing e, simultaneamente, 
os arrenda de volta com opção de compra exercitável após 
o término do prazo contratual. 

Leasing Imobiliário     →→→→ Existem quatro tipos 
básicos de arrendamento imobiliário, todos com pessoa 
jurídica, pois o imóvel deve, obrigatoriamente, destinar-se à 
atividade econômica da empresa. 

Normal →→→→ consiste na compra de um imóvel 
inteiro, pronto e acabado. A arrendadora adquire o imóvel 
especificado pela arrendatária, à vista, e o arrenda. O 
cliente pagará, no prazo contratado (em média oito anos), 
uma contraprestação equivalente à parcela do principal, 
mais juros (taxa de compromisso). Ao término do contrato, 

restará um valor residual que pode oscilar de 1 a 30% do 
total do financiamento. 

Construções de Edifícios →→→→ o terreno pode ser 
comprado de terceiros ou ser feito o lease back do terreno 
da arrendatária. Durante a fase da construção, a operação 
fica sob o regime de pré-leasing. Neste período, a 
arrendatária paga à arrendadora apenas a taxa de 
compromisso, que incidirá sobre as importâncias 
desembolsadas no decorrer da construção. A taxa de 
compromisso incidente no pré-leasing pode ser capitalizada 
e incorporada ao custo da operação. 

Lease Back Imobiliário →→→→ normalmente é utilizado 
por empresas que desejam mudar o perfil de seu passivo 
com uma operação saneadora. Consiste na venda do 
imóvel pela empresa proprietária à empresa de leasing. 
Para a arrendatária, a vantagem é grande, pois continua na 
posse do bem e pode abater integralmente do imposto de 
renda as contraprestações referentes ao arrendamento, 
como despesa operacional. 

Operações Sindicalizadas →→→→ são utilizadas para 
viabilizar grandes projetos. Neste tipo de arrendamento, 
várias empresas de leasing se reúnem, formando um pool 
que elegerá, entre elas, um coordenador do 
empreendimento. Este poderá abranger desde a compra do 
terreno até a instalação de todos os equipamentos. 
Com referência à localização geográfica da sede das 
pessoas jurídicas envolvidas nos contratos de leasing, 
podemos classificá-la conforme segue: 
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TIPOS DE LEASING 
Leasing Nacional. É o contrato entre pessoas 

jurídicas sediadas no País. Ele 
p~ode ter como objeto bens 
produzidos no País ou bens 
importados 

Leasing Internacional É o contrato entre uma pessoa 
jurídica sediada no País e outra no 
exterior. A propriedade do bem é 
da empresa de leasing no exterior 
que o arrenda para um cliente 
localizado no Brasil. O prazo 
mínimo da operação é de dois 
anos, e o valor a ser considerado 
no contrato é FOB. O mercado de 
leasing internacional é dominado 
por bancos internacionais, que têm 
grandes estruturas no exterior. 

Leasing Importação Está previsto nos art.º 16 e 17 da 
Lei nº 6.099, que dispõe sobre os 
contratos de arrendamento 
mercantil celebrados com 
entidades sediadas no exterior. A 
empresa sediada no País escolhe, 
no exterior, os bens de que 
necessita e os mesmos lhe são 
arrendados por uma companhia de 
leasing sediada no Brasil. O 
leasing importação pode ser 
realizado por bancos 
internacionais ou brasileiros, que 
importam e o arrendam ao cliente 
através de sua empresa de 
leasyng. 

Leasyng Exportação  Está previsto no art.0 20 da Lei n0 

6.099. Assim, um fabricante ou 
vendedor no País vende seu 
produto (bem) a uma companhia 
de Leasing Exportação sediada no 
País e esta o arrenda ao usuário 
no exterior.  

 
4.12.2. Funcionamento, bens 

Pela sua importância e por serem umas das 
alavancadoras de negócios dos bancos, as operações de 
leasing são instrumentos fundamentais para investimento 
na atividade empresarial. 

Financiamento Total do Equipamento ou Imóvel →→→→ 
A operação de leasing proporciona um “financiamento” 
equivalente a 100% do preço de aquisição dos bens que 
são objeto do arrendamento mercantil, pois quem os 
adquire é a empresa de leasing, que é única responsável 
pelo pagamento do preço de aquisição. 

Liberação de Capital de Giro →→→→ Permite que os 
recursos não investidos para a aquisição destes bens sejam 
aplicáveis em outras atividades rentáveis da empresa. Os 
recursos financeiros liberados pelo leasing poderão ser 
utilizados na aquisição à vista de matéria-prima em lotes 
maiores, passando a empresa a usufruir dos descontos 
especiais que diminuirão os seus custos de produção. 

Utilização de Equipamentos com Tecnologia 
Atualizada →→→→ Como a arrendatária não precisa investir 
capital adicional para a obtenção do equipamento a 
empresa poderá substituir, freqüentemente, os seus 
equipamentos, utilizando, assim, a tecnologia sempre 
atualizada. 

Prazo de Operação Compatível com a 
Amortização Econômica do Bem →→→→ O prazo de 
arrendamento constitui uma das grandes vantagens do 

leasing no Brasil, isto porque a maior parte dos recursos 
existentes no mercado financeiro é oferecida a prazo 
relativamente curtos. O leasing permite que a arrendatária 
compatibilize o prazo da operação com o prazo de retomo 
do investimento em ativo permanente. 

Encargos prefixados e Totalmente Quantificáveis 
→→→→ A operação de leasing não apresenta surpresas em 
termos de custos. Todos os seus’ encargos são fixados na 
assinatura do contrato e não há qualquer outro ônus 
indireto incidindo sobre a operação. É preciso lembrar que, 
nas operações em que há obrigatoriedade de saldo médio 
como recíproca, ou garantia de duplicatas, a empresa 
usuária estará deixando de receber juros sobre saldos 
financeiros não utilizados, o que representa um ônus 
financeiro indireto. Não há surpresas imprevisíveis para o 
usuário, mesmo que a operação esteja vinculada a 
qualquer indicador que acompanhe a inflação. 

Conservação de Linhas de Crédito →→→→ O contrato 
de leasing não é contabilizado como um empréstimo, 
portanto não é incluído no exigível da empresa como uma 
de suas obrigações. Dessa maneira, mantêm-se inalterados 
os índices financeiros da empresa, conservando assim sua 
capacidade de obtenção de novos empréstimos. 

Flexibilidade →→→→ O leasing é a modalidade do 
financiamento mais flexível, disponível no mercado 
financeiro e pode amoldar-se às necessidade específicas 
de cada cliente. O leasing é uma ferramenta importante 
para o profit planing e para o tax planing das empresas, 
pois, através de operações de leasing, despesas poderão 
ser antecipadas ou postecipadas, pré-dimensionando os 
lucros de curto e médio prazos, conforme os objetivos 
estratégicos da empresa. 

Economia de Imposto de renda →→→→ A despesa de 
leasing é dedutível no lucro tributável para efeito de cálculo 
do imposto de renda. 

Custo Menor do Que a Compra →→→→ Dependendo 
das alternativas de investimento, os recursos financeiros 
são liberados pela operação de leasing pode ser a mais 
econômica para a empresa, quando comparada com a 
compra. 

Conveniências do Leasing →→→→ O leasing apresenta 
outras conveniências que são de difícil mensuração em 
termos de custo, mas que podem, em determinadas 
situações, ser de grande importância para a arrendatária. 
Simplifica o processo contábil fiscal e de contabilidade de 
custos. Transfere para arrendadora o ônus administrativo 
das operações de compra e revenda de bem e a 
administração e o controle de ativo (seguros). Leva o 
empresário a reanalisar o custo/benefício do equipamento 
após o prazo do contrato, quando no exercício de opção de 
compra do equipamento, de forma a se garantir contra a 
obsolescência. 

Vendor Leasing →→→→ a terceirização dos serviços 
também chegou a o leasing. Algumas empresas do setor 
estão alugando sua permissão de operar, para 
fornecedores de bens de capital. O vendor leasing é um 
acordo realizado entre a empresa de arrendamento e o 
vendedor do bem financiado. O vendedor estabelece as 
características da operação com prazo e taxas a serem 
pagas, cabendo à empresa de leasing a captação dos 
recursos para a operação, os procedimento contábeis e 
registro e, em alguns casos, a garantia da operação. 
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FINANCIAMENTO DE CAPITAL FIXO 
 

Capital Fixo destinado a: Aquisição, com 
comprovação de procedência, de: ferramentas, máquinas, 
equipamentos e veículos utilitários novos e usados. 

Recuperação e/ou conserto de máquinas, veículos 
utilitários e equipamentos, efetuados por empresa 
tecnicamente idônea e que dê garantia de funcionamento 
(E imprescindível a apresentação prévia dos respectivos 
orçamentos para a aprovação do crédito); 

Melhoria e/ou ampliação de instalações, desde 
que destinados ao negócio. 

As normas internas deverão especificar os critérios 
para financiamento de cada item. 

Algumas linhas de financiamento mais utilizadas 
pelas micro e pequenas empresas: 
 
 
 
Proger Urbano Empresarial  
 

Finalidade →→→→ O financiamento é destinado às 
micro e pequenas empresas que proporcionem a geração 
ou manutenção de emprego e renda. Contempla ampliação, 
modernização e melhoria da competitividade das empresas 
que são clientes do Banco do Brasil, mediante o 
financiamento dos itens indicados a seguir: 

Projeto para investimento fixo ou misto nas 
atividades de indústria, comércio e serviço, com ou sem 
capital de giro associado. 

Participação Máxima →→→→ 80% do investimento total 
para micro empresas e 70% para pequenas empresas com 
capital de giro associado até o limite de 30% do 
investimento fixo financiável. 

Limite de financiamento →→→→ R$ 50.000,00 para 
investimento fixo e capital de giro associado. 

Prazo máximo de financiamento →→→→ 60 meses 
incluindo a carência de até 12 meses. 

Encargos financeiros →→→→ TJLP (taxa de juros a 
longo prazo) + 5,46% a.a. (taxa efetiva). 

Exemplo: 
Investimento total necessário - R$ 62.500,00 
Microempresa - valor máximo financiável: R$ 

50.000,00 (R$ 62.500,00 x 80%) 
Pequena empresa - valor máximo financiável: R$ 

43.750,00 (R$ 62.500,00 x 70%) 
Obs.: No caso de financiamento para veículos 

automotores - utilitários e motos de até 125 cilindradas - a 
carência é de até 2 meses. Se o financiamento se destina à 
implantação de sistemas de gestão empresarial, o prazo do 

financiamento será de até 18 meses, incluindo a carência 
de até 6 meses. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) 

Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) 

Finalidade →→→→ O financiamento é destinado a 
projetos de investimento nos setores industrial, infra-
estrutura, comércio e serviço, para a compra de 
equipamentos nacionais, mediante o financiamento dos 
itens indicados a seguir: 

Investimento Fixo ou Misto (Capital de Giro 
quando associado a investimento fixo). 

Participação Máxima →→→→ 90% do investimento total 
para microempresas e 80% para pequenas empresas com 
capital de giro associado até o limite de 100% do 
investimento fixo financiável, destinado às microempresas 
dos setores de indústria, comércio e serviço; até 50 % 
destinados as pequenas empresas dos setores de indústria 
e comércio. 

Encargos financeiros 
TJLP (taxa de juros a longo prazo) 
Spread Básico (encargos do BNDES): 1% a.a. - 

micro e pequena empresa 
Spread de Risco (del-credere do Banco): 6% a.a. - 

micro e pequena empresa 
Prazo -→→→→ Definido em função da capacidade de 

pagamento da empresa 
Carência →→→→ Deverá ser múltiplo de 3. Total: 

mínimo de 12 meses 
Financiamentos superiores a R$ 7 milhões* 

incluindo aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, 
realizados diretamente com o BNDES ou através das 
instituições financeira credenciadas. 

* Financiamentos de valor igual ou superior a R$ 1 
milhão, cujo empreendimento esteja localizado nas áreas 
de abrangência dos Programas Regionais, podem ser 
pleiteados diretamente ao BNDES. 

Taxa de Juros →→→→ Custo Financeiro + Spread 
Básico + Spread de Risco ou do Agente 

Custo Financeiro 

TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo 
Variação do dólar norte-americano acrescido da 

Libor 
 
Spread Básico 
Spread do Agente →→→→ A ser negociado entre a 

instituição financeira credenciada e o cliente. Nas 

Custeio 
Agrícola e 
Pecuário 

Investimento 
Agrícola e Pecuário 

Comercialização 
Agrícola e Pecuária 

Recursos 
para o 
ciclo 
operaciona
l das 
atividades, 
tendo, 
como 
prazo de 
financiame
nto o 
período  
máximo de 
12 meses 
e 24 
meses 
para a 
agrícola 

Recursos para 
investimento fixo e 
semifixo, tendo como 
prazo o período de até 
seis anos 

Recursos para o 
beneficiamento da 
industrialização dos 
produtos 
agroindustriais que 
sejam comercializados 
e,m até 180 doas 
após a liberação 
destes recursos. 
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operações garantidas pelo Fundo de Garantia para 
Promoção da Competitividade — FGPC até 4% a.a. 

Spread de Risco -→→→→Até 2,5% a.a. nas operações 
diretas com o BNDES. 

Outros Encargos→→→→ O BNDES poderá cobrar 
outros encargos em função das características da 
operação. 

Prazo Total →→→→ Determinado em função da 
capacidade de pagamento do empreendimento, da 
empresa ou do grupo econômico. 

Nível de Participação →→→→ Máquinas e 
equipamentos: 

até 80%; No caso de Microempresas, pequenas 
empresas e empreendimentos localizados nas áreas de 
abrangência dos Programas Regionais (PAI, PNC, PCO e 
RECONVERSUL): até 90%. 

Demais Itens de Investimento: até 60%; No caso 
de Microempresas, pequenas empresas: até 90%; 
Empreendimentos localizados em áreas de abrangência 
dos Programas Regionais:até 80%. 

Garantias 
  No caso de operações diretas com o BNDES, 
definida~ ha análise da operação, podendo também, ser 
utilizado o FGPC. 

No caso de operações indiretas, serão 
negociadas entre as instituições financeiras credenciadas e 
o cliente, podendo também, ser utilizado o FGPC. 

 
 
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC 

É o financiamento concedido por uma financeira 
para aquisição de bens e serviços por seus clientes. Sua 
maior utilização é normalmente para aquisição de veículos 
e eletrodomésticos. O bem assim adquirido, sempre que 
possível, serve como garantia da operação ficando a ela 
vinculado pela figura jurídica da alienação fiduciária pela 
qual o cliente transfere à financeira a propriedade do bem 
adquirido com o dinheiro emprestado, até o pagamento total 
de sua dívida. O prazo dos CDC varia de três a vinte e 
quatro meses e, normalmente, financia de 50 a 80% do 
valor do bem. As taxas são prefixadas para operações 
acima de 30 dias, vinculadas à TR no caso de operações 
acima de quatro meses, não podendo ser vinculadas à 
variação cambial. 

O funding das operações de CDC eram até 1988 
as letras de câmbio colocadas no mercado pela Financeira 

e resgatáveis nos seus respectivos vencimentos. Com a 
criação dos bancos múltiplos e com a crescente diminuição 
dos índices de liquidez das letras de câmbio, o funding 
dessas operações passou a ser feito como os CDB da 
carteira comercial e os CDI. 
 

 
CRÉDITO RURAL 

É o suprimento de recursos financeiros para 
aplicação exclusiva nas atividades agropecuárias. Apenas 
os bancos, comerciais e múltiplos com carteira comercial, 
compulsoriamente, operam neste segmento através de 
recursos próprios, oriundos de 25% dos volumes médios 
dos depósitos à vista e outros recursos compulsórios, 
apurada a exigibilidade entre o primeiro e o último dia útil do 
mês. 

Muitos bancos privados que atuam na área urbana 
têm preferido cumprir a exigibilidade da aplicação 
obrigatória, através de repasses de recursos no 
interbancário para o Banco do Brasil, através do Depósito 
Interfinanceiro vinculado ao crédito Rural (DIR). 

Não são consideradas como atividades 
agropecuárias elegíveis para esta linha de crédito as 
empresas e/ou pessoas físicas que tenham explorações 
sem caráter produtivo além da criação de cavalos. As 
modalidades de crédito rural são 
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Pela resolução n0 2.164 do BACEN, de 19 de 
junho de 1995, os beneficiários do crédito rural classificam-
se como: 
Miniprodutor→→→→ quando não contar com renda agropecuária 
bruta anual superior a R$ 7.500,00 
Pequeno Produtor →→→→ quando sua renda agropecuária bruta 
anual estiver compreendida entre R$ 7.500,00 e R$ 
22.000,00 
Demais produtores →→→→ quando sua renda agropecuária bruta 
anual for superior a R$ 22.000,00. 
Existe uma lei agrícola que determina que, aos agricultores 
vinculados ao Programa Nacional de Agricultura 
Familiar (PRONAF), seja aplicada a equivalência em 
produto no momento do financiamento. 

O objetivo da equivalência em produto é manter o 
equilíbrio entre o crédito rural e o preço mínimo do produto, 
evitando o descasamento e, conseqüentemente, 
assegurando ao agricultor que ele terá como pagar seu 
débito. 
Os bancos, por seu lado, temem que os preços agrícolas 
não subam o suficiente para cobrir os empréstimos, que no 
caso são subsidiados (9% a.a.), e que o Governo não 
venha a pagar a diferença gerada e, por isso, relutam em 
emprestar ao PRONAF. 
 
4.15.1. Como Obter o Financiamento de Custeio 

Via de regra os bancos fazem as seguintes 
exigências básicas ao produtor: 

• Cadastrar-se junto à instituição 
• Preencher a proposta orçamento de financiamento 

já de posse da primeira via da nota fiscal ou 
pedido de insumos agrícolas 

• Outros documentos e dados adicionais, caso a 
caso. 

Os critérios para liberação de crédito são 
cautelosos, mas, basicamente, é pedido o penhor da safra 
na maioria dos casos. No manual de Crédito Rural do 
BACEN, estão bem explicativos os critérios para liberação 
do financiamento. 

São necessários estudos técnicos a serem pagos 
pelo financiado para liberação do crédito, quando estão 
envolvidos valores muito elevados ou se trata de custeio 
pecuário, programas especiais do BACEN, crédito a 
cooperativas para aquisição de insumos para posterior 
revenda, ou crédito para investimento em aviação agrícola. 

Aprovado o crédito a primeira parcela é 
imediatamente liberada. O pagamento aos fornecedores de 
insumos agrícolas é feito diretamente pelo banco e somente 
é creditado na conta corrente do produtor o montante 
referente a gastos com mão-de-obra e operações de 
plantio. 
  A outra parcela para tratos culturais e colheita, só 
é liberada na época específica. Existem diversas espécies 
de títulos de crédito rural: 

• Cédula Rural Pignoratícia (CRP) Cédula Rural 
Hipotecária (CRH) 

• Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH) 
• Nota de Crédito Rural 
• Nota Promissória Rural 
• Duplicata Rural 

 
4.15.2. Cédula de Produto Rural (CPR) 

A CPR é um ativo financeiro, na forma de título 
endossável, emitido pelo produtor rural por suas 
associações (inclusive cooperativas) na fase de plantio, 
através do qual ele vende antecipadamente o produto que 
espera colher mais adiante. 

O papel é registrado no Cetip e deve ser atrelado 
a dois tipos de garantia: um seguro agrícola através do 

Proagro, ou outro sistema que surja no futuro. E um seguro 
bancário. Assim o risco para o exportador estará eliminado 
e o produtor rural-poderá vender antecipadamente sua 
safra a um custo menor. 

A CPR pode ser comercializada nas bolsas de 
mercadorias o título está referenciado não a valores, mas 
sim ao compromisso do produtor de entregar determinado 
volume de seu produto em determinada data, mas fica claro 
que, em si, não representa uma expansão do mercado 
futuro. A oferta do papel em concorrência nas bolsas deve 
ainda garantir preços vantajosos para os produtores. 
 
4.15.3. Certificado de Mercadoria Garantido (CCM-G)  

O CMG é um título emitido por um produtor 
agrícola cuja emissão é garantida por uma instituição 
financeira. O certificado consiste no compromisso físico de 
compra ou venda futura, que será feito com liquidação 
mercantil. 

- O certificado emitido é ofertado diretamente no 
pregão de uma Bolsa de Commodities Agrícolas , a 
compradores representados por seus corretores, desde que 
cumpridas todas as exigências do Banco Central, inclusive 
seu registro no sistema administrado pelo Cetip e pela 
Andima. A participação do sistema financeiro, e em 
particular dos fundos de investimento na comercialização 
agrícola através desses papéis permite a redução dos 
custos de carregamento dos estoques agrícolas por parte 
dos produtores industriais e exportadores. 

Em resumo o certificado de mercadoria é um 
contrato mercantil de compra e venda de commodities 
agrícolas com fiança bancária. Vale ressaltar a diferença 
entre o certificado e o mercado futuro. 

O mercado futuro envolve ativos financeiros 
lastreados nos preços físicos das commodities, e que 
dificilmente envolvem a entrega física dos produtos. Os 
certificados de mercadoria com entrega garantida podem 
ser comercializados várias vezes, mas prevêem, 
necessariamente, a entrega física de mercadorias ao final 
da operação. 
 
CADERNETAS DE POUPANÇA 

É a aplicação mais simples e tradicional, sendo 
urna das poucas, senão a única em que se pode aplicar 
pequenas somas e ter liquidez, apesar da perda da 
rentabilidade para saques fora da data de aniversário da 
aplicação. A caderneta de poupança é um produto 
exclusivo das Sociedades de Crédito e Investimento, das 
carteiras imobiliárias dos banco múltiplos, das associações 
de poupança e empréstimo e das caixas econômicas. 

Os recursos das cadernetas de poupança devem 
ser aplicados de acordo com as regras preestabelecidas 
pelo Banco Central e que, conforme variáveis econômicas 
do momento, podem ser alteradas. 

A caderneta de poupança é uma conta de 
depósito de livre movimentação, com remuneração mensal 
ou trimestral, que tem seu saldo atualizado por um índice 
divulgado pelo BACEN, acrescido de juros. 

Remuneração 
A remuneração da Caderneta de Poupança é 

composta pela TR (Taxa Referencial) + 0,5% ao mês, com 
aniversário a cada 30 dias. Assim, a caderneta de 
poupança passou a ter uma correção diferenciada para os 
vários dias do mês, funcionando como um CDB pós-fixado, 
embora em menor prazo. 

Os valores de remuneração da caderneta são 
conhecidos quando o cálculo da TR é divulgado nos 
principais jornais do País. 

Assim a poupança é um ativo que rende de acordo 
com a quantidade de dias úteis no mês e a variação da TR 
do período. 
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O segredo da popularidade da caderneta de 
poupança foi o fato de ela ter sido garantida pelo Governo 
pelo FGDLI, para valores até 5 mil (Resolução nº 2.169 do 
BC, de 02/07/95) por poupador e em cada instituição 
financeira. Atualmente a sua proteção enquadra-se dentro 
do Fundo Garantidor de Créditos — FGC. 
  Pode-se ter quantas cadernetas quiser, 
escolhendo livremente a data de aniversário. 

Usuários 
Pessoas Jurídicas com e sem fins lucrativos 
Pessoas Físicas 
 
A remuneração é mensal para as pessoas físicas 

e jurídicas sem fins lucrativos. Para pessoas jurídicas com 
fins lucrativos (empresas), o rendimento é trimestral. 

Atualmente, as aplicações em cadernetas de 
poupança de pessoas físicas e jurídicas não tributadas com 
base no lucro real estão totalmente isentas de impostos. 

As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
real serão tributadas apenas na declaração de rendimentos. 
Além disso, as cadernetas oferecem seguro sobre os 
valores depositados em caso de morte ou invalidez por 
acidente do titular. 
 
Tipos 

Multipoupança →→→→ É a poupança moderna 
chamada diária. Tem várias datas de aniversário. Não 
possui carência para saque, porém é aconselhável que 
para retiradas sejam observadas a data das subcontas, a 
fim de que os rendimentos não sejam prejudicados. Após 3 
meses se compensa a CPMF, desde que o saldo fique na 
conta durante todo esse período. 

Caderneta de Poupança Programada →→→→ O 
depositante assume, por contrato, o compromisso de 
depositar quantias fixas e determinadas por prazo que 
variam entre 12, 18 e 24 meses. As taxas de remuneração 
são progressivas: 6,14% aa no primeiro e no segundo 
trimestres; 6,40% aa no terceiro e no quarto trimestre; 
6,80% aa no quinto e no sexto trimestre; 7,20% aa do 
sétimo trimestre em diante. Os rendimentos são creditados 
trimestralmente e há uma carência inicial de seis meses 
para o saque. É interessante assinalar que esta modalidade 
inclui um seguro de vida que garante a efetivação dos 
depósitos programados restantes do contrato após a morte 
do titular. Foi criada em 1978. 

Caderneta de Poupança de Rendimentos 
Crescentes →→→→  Recebe apenas um único depósito. Os 
rendimentos são creditados trimestralmente e as taxas de 
juros são crescentes 6,14% do primeiro ao terceiros 
trimestres; 7,00% do quarto ao oitavo trimestres; 8,00% do 
nono ao 110 trimestres e 9,00% do 120 trimestre em diante. 
Suas principais características são, não se permitem 
saques parcelados; os depósitos são feitos sempre em 
múltiplos de 10; o rendimento é creditado retroativamente a 
cada mudança de taxa. 

Caderneta de Poupança Vinculada →→→→  O BC fixou 
o prazo mínimo desta poupança em 36 meses com a 
correção do deposito sendo feita pela TR mais 6% ao ano, 
sendo isento de impostos. No caso de imóveis residenciais, 
são necessários três anos de poupança para obter 
financiamento de nove anos, quatro anos para 
financiamento de 11 anos; cinco anos para financiamento 
de 13 anos; e de seis a 10 anos para financiamento com 
prazo de 15 anos. Nós imóveis comerciais, o período 
corresponde ao dobro do prazo de poupança. 
  Nestes períodos o interessado deve poupar cerca 
de metade do valor do imóvel que pretende comprar para 
ter direito a uma carta de crédito com o financiamento do 
valor restante. Os poupadores podem comprar imóveis 
residenciais ou comerciais novos ou usados, ou terrenos. 

Os créditos poderão ser utilizados para ampliação, reforma 
ou construção do imóvel. Nos contratos entre bancos e 
poupadores é que são fixados os valores dos depósitos de 
poupança, a forma de sua correção e sua periodicidade 
(mensal, trimestral, semestral etc.), o mesmo acontecendo 
com as condições de financiamento. 

Caderneta de Poupança Rural — Caderneta 
Verde →→→→  É idêntica à caderneta de poupança livre. A única 
diferença entre as duas é que os recursos por ela captados 
são basicamente direcionados para o financiamento de 
operações rurais, e não para o crédito imobiliário. Só estão 
autorizados a captar recursos através dela o BB, o BNB e o 
Basa. 
 
Riscos 

A variação muito acentuada da remuneração de 
um mês para outro, na Caderneta de Poupança mostra-nos 
um determinado nível de risco a ser estudado. Há muitas 
maneiras de avaliar o risco de um Investimento. Uma das 
maneiras usadas é o desvio padrão. Através do desvio 
padrão conseguimos medir as oscilações em torno do 
retorno esperado — média. 

Para medir o nível de risco da Caderneta de 
Poupança com relação à Taxa, utilizamos o desvio padrão 
em relação ao CDI — taxa de juros praticada no mercado 
interbancário. Assim, estamos eliminando o efeito das 
oscilações do mercado da taxa de juros e medindo a real 
oscilação do rendimento da Caderneta de Poupança. A 
volatilidade — desvio padrão — mede o risco do 
Investimento com relação ao item taxa. Assim, 
Investimentos com elevada volatilidade possuem maior 
risco de taxa. Comparamos abaixo o rendimento da 
Caderneta de Poupança com o CDI no período de 12 
meses, de 3/3/1997 a 2/3/1997, período que apresenta 251 
dias úteis. 

Observe que o nível de risco pode ser considerado 
alto, embora não apresente risco creditício, a Caderneta de 
Poupança apresenta alta volatilidade em seus rendimentos. 
Existem alternativas no mercado financeiro com a mesma 
segurança, menor volatilidade e rentabilidade mais 
atraente, como, por exemplo, os fundos de investimento 
baseados em títulos públicos federais, que apresentam a 
mesma segurança da Caderneta, mas não são afetados 
pelas constantes alterações no redutor da TR. 

 
Caderneta de poupança no mundo ideal 
 

A CP (Caderneta de Poupança) é uma aplicação 
muito simples, sendo aberta a todos os investidores, não 
cobrando impostos e tendo capitalização mensal (com 
exceção de alguns anos da década de 80, quando teve 
capitalização trimestral). Num mundo sem inflação, a CP 
deveria pagar um rendimento de 0.5% ao mês ou, 
equivalentemente, 6.17% ao ano. Como no mundo real há 
inflação, calcula~se um rendimento total que envolve os 
ideais 0.5% ao mês e mais uma parcela que pretende fazer 
uma correção monetária, essa deveria ser capaz de anular 
o efeito da inflação e fazer com que o rendimento real do 
investidor fosse os ideais 05% ao mês. 
 
A caderneta de poupança na prática 
 

É simplesmente impossível que a correção 
monetária seja capaz de anular totalmente o efeito da 
inflação. Com efeito, como a inflação varia de pessoa para 
pessoa, pois cada um consome coisas diferentes, o 
governo é obrigado a usar índices que procuram estimar a 
inflação média, que reflitam o efeito médio da inflação sobre 
os diversos cidadãos. Atualmente ele usa a chamada TR 
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como índice de correção monetária para as CP, mas já 
usou vários outros índices ORTN, UPC, IPC, LFT, etc ). 
Nada haveria de grave se o único problema fosse a 
diferença entre o cidadão José da Silva e o cidadão médio, 
os problemas reais são o modo como os índices são 
calculados e a constante alteração das regras do jogo pelo 
governo. Com efeito: 

• Os índices são calculados levando em conta as 
alterações de preços em um período que nem 
sempre corresponde ao período em que ele será 
usado como corretor monetário 

• O governo tem trocado de índices a qualquer hora 
e, inclusive, em períodos de enorme turbulência 
econômica (os Planos Cruzado, P. Bresser, P. 
Collor, etc) 
 

 Vejamos alguns exemplos, especialmente graves: 
 Em 1979, a ORTN e a UPC variaram 49.26%, 
enquanto que a inflação medida pelo IGP-Di ficou em 
77.21%. 
 Em 1983 a correção monetária pela ORTN/UPC 
foi de 159.23% enquanto que a inflação foi para 211.02%. 
Um dos resultados dessas, e outras, discrepâncias , foi a 
enorme quantidade de ações na Justiça de investidores que 
se sentiram lesados. 

Exemplo: 
Calcule o rendimento total (correção monetária + 

juros) da CP em 1983: 
• usando como índice de correção monetária o 

ORTN/UPC de 159.23% 
• usando como índice de correção monetária o IGP-DI 

de 211.02% 
Respostas: 
a). 1.06 1678 * 2.5923 = 2.7522 -> 175.22% ao ano 
b). 1.061678 * 3.1102= 3.3020 ->230.20% ao ano. 
Outros exemplos 

 Comparemos o rendimento de uma CP entre 
janeiro de 1 967 a janeiro de 98, em diversos cenários: 
Cenário 1: CP no mundo ideal 
 Nesses 31 anos, supondo correção monetária 
ideal, o rendimento real (ie, acima da inflação) seria de 540 
% 

(A rigor: 539,40%) 
Cenário 2: CP no mundo real, correção monetária via 
IGP-DI 

Usando como índice de correção monetária o IGP-
DI (Índice Geral de preços, no conceito de Disponibilidade 
Interna, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas) e 
tomando como rendimento total da CP o valor indicado pela 
ABECIP (a entidade que representa os agentes do Sistema 
Financeiro da Habitação), obtendo como rendimento real 
nesses 31 anos: 37,5%. 

Esse rendimento equivale (exercício!) a um 
rendimento mensal de 0,08564% ao mês, em vez dos 0,5% 
ideais. Em outras palavras, ele equivale a um rendimento 
de 1,03% anuais, em vez dos 6,17% anuais da CP ideal. 

Note que a diferença é mais simplesmente visível 
comparando o rendimento real ao longo desses 31 anos: 
37,5% via o IGP contra o ideal de 540%. 
Cenário 3: CP no mundo real, correção monetária via 
índice do Tribunal de Justiça de SP 

O judiciário paulista usa a ORTN até fev de 86, a 
OTN dai até jan de 89, daí o IPC até março de 91, daí a TR 
até junho de 94, e depois o IPC e INPC. 

Segundo o jornalista Gabriel de Carvalho, 
obtemos agora como rendimento real nesses 31 anos: 
299,4%. 

Esse rendimento equivale a um rendimento 
mensal de 0,37% ao mês, em vez dos 0,50% ideais. Em 
outras palavras, ele equivale a um rendimento de 4,6% 
anuais, em vez dos 6,17% anuais da CP ideal. 

Note que a perda, segundo este cenário, não é tão 
grande como pelo cenário 2. Mesmo assim, 299% é quase 
a metade de 540%. 
Conclusões  

As imperfeições da CP resultam mais de decisões 
políticas do que da dificuldade de produzir um índice capaz 
de ser um honesto corretor monetário. Por outro lado, essas 
imperfeições foram mais graves em períodos de grande 
taxa de inflação. 

Com o Plano Real houve uma freada no processo 
inflacionário e isso tem feito que a CP tenha produzido 
rendimento real acima de 0.5% ao mês, nos últimos meses. 

Urna vez mais, insistimos que a CP (Caderneta de 
Poupança) é uma aplicação muito simples e não cobra 
impostos, os quais podem ir a 20% em outros tipos de 
investimentos. 
 
FINANCIAMENTO À IMPORTAÇÃO E À EXPORTAÇÃO/  
REPASSES DE RECURSOS DO BNDES 
4.17.1 Financiamento à Exportação 

Existe uma série de alternativas de 
financiamentos, que se diferenciam na forma e no prazo. 
Podemos agrupa-los em: 
 Operações de adiantamento de recursos, antes ou após 
o embarque das mercadorias. As de antes do embarque 
são: 

• Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC); 
• Câmbio Travado; 
• Finamex Pré-Embarque 
• Pré-Pagamento (Pagamento Antecipado) 
• Pró-Commoditties. 
• As após o embarque são: 
• Adiantamento de Contratos de Exportação (ACE) 
• Finamex Pós-Embarque Proex 
• Operações de descontos cambiais já aceitas pelo 

importador — Supplier’s Credit, I3ayer 1 Credit, 
For! hiting e Factoring. 

• Operações de financiamento com títulos de 
emissão do exportador — Export Notes, 
Debêntures Cambiais, Descontos de Warrants e 
Securitização de Exportações. 
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As características de cada uma são: 
ACC/ACE →→→→ Os bancos que operam com câmbio 

concedem aos exportadores os adiantamentos sobre os 
contratos de câmbio (ACC) que consistem na antecipação 
parcial ou total dos reais equivalentes à quantia em moeda 
estrangeira comprada a termo desses exportadores pelo 
banco. E a antecipação do preço da moeda estrangeira que 
o banco negociador das divisas concede ao exportador, 
amparado por uma linha de crédito externa indeterminada 
pelo banco negociador, que é autorizado a operar em 
câmbio. O objetivo desta modalidade de financiamento é 
proporcionar recursos antecipados ao exportador, para que 
possa fazer face às diversas fases do processo de 
produção e comercialização da mercadoria a ser exportada, 
constituindo-se assim, num incentivo à exportação. 

O ACC poderá ocorrer e desdobra-se em duas 
fases. 

1º) Refere-se à concessão do adiantamento pelo 
banco em até 180 dias antes do embarque da mercadoria, 
caracterizando-se como um financiamento à produção, 
embora perdendo a desvalorização cambial posterior que 
possa ocorrer com os reais. 

2º) Ocorre quando a mercadoria já está pronta e 
embarcada, podendo ser solicitado até 60 dias após o 
embarque, aproveitando ao máximo possível a variação 
cambial. Nessa fase, passa a se chamar (ACE 
→Adiantamento sobre Contrato de Exportação ou 
Adiantamento sobre Cambiais Entregues) , podendo o seu 
prazo se estender em até 180 dias da data do embarque. 

Câmbio Travado →→→→ O exportador tem a opção de 
contratar o câmbio por antecipação, isto é, antes de 
embarcar a mercadoria, fixando a taxa cambial que vai 
prevalecer para a operação. Se o exportador obtiver banco 
com o qual contratou o câmbio um ACC poderá utilizá-lo, 
como vimos, no seu capital de giro normal ou mesmo em 
aplicações financeiras, cuja receita compense a perda 
cambial. O Câmbio Travado poderá ser mais vantajosa que 
o ACC, e funciona da seguinte forma: 

O exportador fecha o câmbio com o banco antes 
de embarcar a mercadoria, mas não recebe em troca o 

valor equivalente em reais. Em vez disso, venderá ao banco 
para liquidação futura os dólares oriundos da exportação. 
No momento em que se faz a trava, fixa-se taxa de 
conversão da moeda estrangeira o que significa que o 
exportador perderá a correção cambial do período. 

Porém as taxas pagas pelo banco são superiores 
à desvalorização cambial, ou às taxas de aplicação 
financeira durante o mesmo período, será mais vantajoso 
para o exportador fechar o câmbio e travas o recebimento 
dos reais para uma data futura, recebendo do banco um 
prêmio pela operação, prêmio esse que é, inclusive, isento 
do imposto de renda. 

Pré-Pagamento à Exportação →→→→ Uma forma 
alternativa ao ACC para a obtenção antecipada dos 
recursos, sem incorrer numa dívida de natureza financeira, 
é o pagamento antecipado da exportação pelo importador . 
Neste caso, o exportador assume uma dívida de natureza 
comercial, que se liquidará com a exportação das 
mercadorias, sem necessidade de remessa financeira no 
futuro. Essa estrutura de operação é pouco freqüente, 
ocorrendo apenas em situações especialíssimas. O que é 
mais usual no mercado é uma estrutura derivada desta, ~m 
que uma instituição financeira efetua o pré-pagamento da 
exportação, ou seja, a aplicação de recursos em moeda 
estrangeira na liquidação de contrato de câmbio de 
exportação, anteriormente ao embarque das mercadorias. 
Esta operação foi regulamentada pelo Banco central do 
Brasil através da Carta-Circular nº 2.180 de 14 de julho de 
1991. 

O motivo para adotar estrutura de pré-pagamento 
no lugar de ACC é a diferença de risco político existente. 
No pré-pagamento, a instituição financeira no exterior não 
espera receber divisas remetidas do Brasil, correndo 
somente o risco comercial de haver ou não o embarque de 
mercadoria e o risco comercial de o importador pagar ou 
não o que comprou. 
 
 
Repasse do BNDES 
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Finamex →→→→ O BNDES, com a finalidade de dar à 
indústria nacional de bens de capital condições de competir 
no mercado externo provê ao exportador dois produtos, o 
Finamex Pré-Embarque e o Finamex Pós-Embarque. 

O Finamex Pré-Embarque financia a produção de 
bens de capital destinado à exportação, sendo 
operacionalizado através dos agentes financeiros da 
Finame. Instituído em janeiro de 1991, seu objetivo é 
estender ao comércio exterior os serviços tradicionalmente 
prestados pelo banco para a comercialização, no mercado 
interno, de produtos fabricados pela indústria nacional de 
máquinas e equipamentos. 

Programa de Apoio à Exportação de Produtos 
Manufaturados →→→→ O programa de apoio à exportação de 
produtos manufaturados foi criado para apoiar as empresas 
exportadoras de setores como : calçados, confecções, 
autopeças, móveis, manufaturados de rochas ornamentais 
(mármores e granitos), revestimentos cerâmicos, 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos de consumo (como 
televisores e gravadores) ferramentas e instrumentos de 
cutelaria, e manufaturas de plástico. 

Um dos objetivos do Programa é Apoiar os 
segmentos exportadores da economia brasileira que — 
como os de calçados, confecções e autopeças- estão em 
fase de reestruturação e que vêm sofrendo dificuldades 
para manter o nível de suas vendas externas após o inicio 
do processo de abertura e de estabilização econômica. 

O apoio financeiro poderá ser concedido a uma 
operação de exportação especifica ou a um programa de 
exportação estruturado em base trimestral, abrangendo até 
três trimestres. 

Pro-Commodities →→→→ É uma linha de crédito que 
envolve o empréstimo de recursos de bancos estrangeiros 
para a produção rural destinada à exportação, com a 
aplicação de juros de 12% a.a. mais a correção cambial. 
Estes empréstimos não entram no estoque da dívida 
externa e não precisam aval do tesouro Nacional, já que os 
vencimentos são de curto prazo. (no máximo de um ano) e 
realizados entres setores privados. O pagamento do 
empréstimo deve ser feito pelo importador. 

PROEX (Programa de Financiamento às 
Exportações) 4 Substitui o antigo Finex e vai financiar 
diversos produtos na fase pós-embarque. Cada pedido de 
financiamento será analisado pelo Comitê de 
Financiamentos à Exportação. Os prazos dos empréstimos 
variam de 12 meses a 10 anos, de acordo com os valores 
das operações de exportação. O PROEX Equalização 
surge do fato, que, normalmente, um banco ou uma 
agência de crédito no exterior financia o importador que 
quer comprar produtos brasileiros, cobrando juros de 
mercado que são menores que os juros existentes no 
Brasil. O Tesouro nacional, então vai cobrir a diferença 
entre a taxa cobrada pelo banco no Brasil (até determinado 
teto) e o juro indicado pelo OCDE (organização para a 
Cooperação ao desenvolvimento Econômico), como forma 
de tomar a exportação brasileira mais competitiva. O menor 
custo financeiro ajuda a rebater o preço da mercadoria no 
exterior. 

Não está previsto o pré-financiamento da 
exportação. Logo no Proex, o financiamento só ocorre após 
o embarque da mercadoria para o exterior. 

Supliers Credit →→→→ Nesta modalidade, o 
financiamento é concedido por uma banco exportador 
mediante desconto das cambiais representativas de vendas 
à prazo. O exportador vende a prazo e as divisas também 
vão ingressar futuramente, isto é, nos respectivos 
vencimentos. O exportador permanece responsável, junto 
ao banqueiro financiador , pelo pagamento da cambial de 

exportação, quer na condição de sacador quer na qualidade 
de endossante. Essas operações têm normalmente, um 
prazo mínimo de 30 dias e máximo de cinco anos, 
concentrando-se na faixa entre seis meses e um ano. 

Buyer’s Credit →→→→ Nesta modalidade, o 
financiamento é concedido diretamente ao importador 
estrangeiro. Existe um banco no exterior financiando a 
operação ao importador. Neste caso, apenas o importador 
estrangeiro e seus avalistas, quando houver, permanecem 
responsáveis junto ao banqueiro financiador, pelo 
pagamento das cambiais de exportação, não havendo 
qualquer vinculação do exportador às cambiais. 

Forfaiting →→→→é um produto comum, hoje em dia, 
no mercado internacional nas vendas de bens de capital. E 
uma cessão de crédito, através da qual com a 
intermediação de um banco, um exportador pode vender 
suas mercadorias a prazo e receber à vista. O mercado de 
forfaiting funciona como urna espécie de desconto de notas 
promissórias. E uma forma de Ter um funding (captação) 
contra venda de uma cambial (saque). O forfaiting não é 
regulamentado pelo banco central nem deve sê-lo, assim 
como o factoring. O forfaiting ainda é pouco conhecido e 
utilizado pelos bancos, mas é provável que logo venha a 
ser urna fonte popular de recursos, já que, ao fecharem 
financiamentos para o comércio exterior, via forfaiting, os 
bancos brasileiros transferem o risco da operação para uma 
instituição especializada no ramo, que é o forfaiter. Assim o 
risco de crédito, das variações de câmbio e das taxas de 
juros, ficam com o agente do forfaiting que não tem o direito 
de regresso, A operação é simples e rápida. 

Export Notes →→→→ É como são conhecidos os 
contratos de cessão de crédito de exportação, em que o 
exportador cede ao tomador, através de um título, os 
direitos creditícios de uma operação a ser realizada no 
futuro. Através desta operação, o exportador pode obter 
recursos para financiar suas vendas ao exterior, dentro do 
próprio país, junto a investidores locais, geralmente outra 
empresa ou um banco. 

Ao financiar o exportador, e depois, repassar o 
crédito a terceiros, o banco pode embolsar um spread entre 
os juros pagos pelo tomador (exportador) e os pagos ao 
investidor final. Caso decida apenas unir as duas pontas, 
apresentando o investidor ao tomador ou vice-versa, o 
banco recebe uma comissão. Os bancos participam deste 
mercado não só como compradores finais ou não dos 
direitos creditícios da exportação, mas também como 
intermediadores e avalistas da operação. Para garantir a 
operação, a empresa emite uma NP no valor da venda, na 
moeda em que ela foi contratada, responsabilizando-se 
pelo embarque e pelo pagamento da mercadoria. Como se 
trata de uma operação em moeda estrangeira, na data do 
resgate o investidor receberá seu capital corrigido pela 
variação cambial acrescido de juros, geralmente a variação 
da Libor. 

O prazo de resgate oscila entre 180 e 360 dias. Os 
exportadores são os únicos a lucrar com as operações de 
export notes. Quem as financia tem muito a ganhar, pois a 
export notes é um excelente investimento de Hedge 
cambial. 

As vantagens das export notes para exportadores 
e investidores são: 

O exportador deixa de depender das linhas 
bancárias de curto prazo para financiar sua vendas ao 
exterior. 

O prazo de financiamento geralmente é maior do 
que o das operações de ACC. 

O investidor faz um hedge em moeda estrangeira, 
protegendo seu patrimônio das oscilações cambiais. 
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Debêntures Cambiais 4 são títulos emitidos no 
mercado interno, por empresas exportadoras, com clausula 
de variação cambial, com prazo mínimo de três anos, e 
valor nominal de face igual ou múltiplo do equivalente em 
reais a US$ 1 milhão. Remuneram a variação cambial 
apurada com base na taxa cambial de uma única moeda 
especificada na escritura de emissão, acrescida.de um 
spread, que poderá ser repactuado periodicamente, desde 
que por prazo não inferior a 6 meses contados da datada 
emissão da debênture ou de sua última alteração. As 
debêntures deverão ser emitidas pelos exportadores 
vinculadas às receitas da carteira de exportações futuras, 
ou levando em consideração a média de exportações da 
empresa nos últimos três anos. 

Desconto de Warrant →→→→ É o empréstimo obtido 
através do desconto no mercado interno dos certificados de 
garantia de depósito da mercadoria, os warrant, em 
armazém para exportação. O warrant é um instrumento de 
crédito que dá ao seu possuidor um direito real de garantia 
sobre a mercadoria. O endosso do warrant atribui ao 
endossário o direito do penhor cobre a mercadoria para 
garantir uma obrigação, criada quando do primeiro 
endosso. Os financiamentos à importação podem ser 
obtidos pelo importador, diretamente junto ao seu 
fornecedor ou através de linhas de crédito junto a 
instituições financeiras no exterior ou no País. 

Securitização das Exportações 4 A definição 
básica pode ser: “Emissão de um título no mercado 
internacional com lastro em vendas futuras ao exterior”. É o 
mecanismo criado pela Circular nº 1.979 do BACEN em 26 
de junho de 1991, pelo qual o exportador compromete o 
seus fluxo de exportações para obter financiamento no 
exterior a custos muito mais baixos. Com base no contrato 
de exportação, o exportador emite um papel de, no mínimo 
um ano de prazo, para buscar financiamento junto aos 
investidores institucionais estrangeiros e/ou instituições 
financeiras internacionais. Esse papel poderá ser, um 
Floating rate note . Tais papéis estarão garantidos pelo 
desempenho do exportador ao longo do tempo. O 
exportador vai obter custos mais baratos, porque se supõe 
que o contrato de exportação embute baixíssimo risco, 
justamente porque está garantido em um fluxo de recursos 
em moeda forte. 
 
Financiamento à Importação 

Consideram-se como importação financiada todas 
a aquisições de bens e serviços no exterior, cuja efetiva 
saída de divisas ocorra dentro de algum prazo. 

Os financiamentos à importação podem ser 
obtidos pelo importador, diretamente junto ao seu 
fornecedor ou através de linhas de crédito junto a 
instituições financeiras no exterior ou no País. 

Quando o financiamento for obtido pelo 
importador, diretamente junto ao fornecedor, a importação 
pode ser contratada na modalidade cobrança a prazo 
simples, ou cobrança a prazo com a co-obrigação nos 
saques (aval de banco) ou, ainda, carta de crédito a prazo. 

Quando o financiamento for concedido ao 
importador, diretamente por uma instituição financeira no 
exterior, normalmente é requerida uma carta de crédito a 
prazo, com clausula de pagamento à vista ao exportador. 

Um tipo de financiamento especifico para 
importação de máquinas e equipamentos é FINAMIN, com 
recursos repassados pelo BNDES diretamente ou através 
de seus agentes financeiros. Financia no máximo 85% do 
valor FOB e o prazo máximo é de 60 meses, incluída a 
carência. O custo é TIELP mais um spread composto de 
encargos do BNDES e, da taxa de risco máxima ou del 
credere do agente financeiro. 

Eximbank Export Import Bank of the USA →→→→O 
Eximbank funciona como uma agência governamental 
americana independente. Sua missão é facilitar o 
financiamento de exportações de produtos e serviços 
americanos, por meio da absorção de riscos de crédito que 
estão fora do alcance do setor de bancos privados. Todas 
as obrigações do Eximbank são garantidas por total 
confiabilidade e crédito do governo dos Estados Unidos. 

O Eximbank apóia a venda de bens e serviços 
dos Estados Unidos por meio de uma variedade de 
programas financeiros. O custo dos fundos proporcionados 
pelo Eximbank sejam eles na forma de empréstimos ou de 
garantias, baseia-se nas taxas de empréstimos do tesouro 
americano e cada programa visa atender as necessidades 
diferentes de exportadores e importadores. Os programas 
são oferecidos em três amplas categorias de financiamento 
de crédito de exportações: 

Seguro de Crédito para Exportação 
→→→→proporciona crédito mais longo para os compradores 
estrangeiros, e protegem contra riscos comerciais. 

Garantias de Empréstimos →→→→ Estimulam vendas 
de exportação a compradores estrangeiros com bom 
crédito, proporcionado prazos mais longos e garantindo o 
pagamento ao banco que fornece o financiamento. 

Financiamentos de Projetos de Recurso 
Limitado  →→→→ Permite financiar projetos relativos à compra 
de equipamentos e serviços dos EUA. O Eximbank pode 
proporcionar sua garantia com base em um financiamento 
de projeto, isto é , exigir que o fluxo de caixa do projeto se 
autoliquide. 

Enquadramento →→→→ De acordo com o programas 
de Seguro e Garantia do Eximbank, pelo menos 50% dos 
produtos a serem exportados devem ser produzidos nos 
EUA. 
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CARTÕES DE CRÉDITO 

Utilizados para aquisição de bens ou serviços nos 
estabelecimentos credenciados para os quais trazem a real 
vantagem de ser um indutor ao crescimento das vendas e a 
suposta desvantagem de um rebate no seu preço à vista 
pela demora no prazo do repasse dos recursos 
provenientes das vendas. 

Para o possuidor do cartão, os valores são pagos 
no vencimento seguinte, a compra representa a vantagem 
dos ganhos reais sobre a inflação, além dó enquadramento 
de suas necessidades de consumo às suas disponibilidades 
momentâneas de caixa. Têm a eventual desvantagem de 
vir a representar um fator de propensão ao consumo, nos 
momentos em que o consumidor intuitivamente desejava 
poupar. 

Como o nome diz, além de dinheiro de plástico, 
pois servem como meio de pagamento, são acima de tudo 
um crédito automático. Sem dúvida, constituem a moeda do 
futuro, pela sua segurança tanto para o credor quanto para 
o devedor. Existem dois tipos de cartões de crédito quanto 
ao usuário, podendo ser de pessoa física e empresarial. 
Quanto à utilização, eles podem ser de uso exclusivo no 
mercado brasileiro ou de uso internacional. 

O cartão pessoa física de uso internacional cobre 
as compras e despesas no exterior de até oito mil dólares 
que se somarão aos quatro mil que o viajante pode levar 
em dinheiro. A cobrança será feita em uma fatura em dólar, 

cuja conversão deverá ser feita pela taxa do dólar turismo 
do dia do pagamento da fatura. 

Cartões Inteligentes →→→→ Cartões dotados de 
processador e módulo de memória. Além de reunirem as 
características de todos os cartões anteriores, possuem o 
chip embutido, que permite a utilização em outras funções 
como realizar internamente as operações e suportar um 
volume de dados até 200 vezes maior. Podem ser 
descartáveis e operar de forma “on-line” ou “off-line”. 
Praticamente isentos da possibilidade de falsificação, 
podem ser configurados como cartões pré-pagos, podendo 
ainda assumir configurações mistas. 

Podem ter uma implementação mais complexa 
como cartão inteligente com funções extras de segurança, 
criptografia, vários níveis de acesso, etc. Podem realizar 
atualizações automáticas de valores e suportar aplicações 
não bancárias, como agenda eletrônica, ficha médica, 
carteira de documento, currículo vitae e outros. 

 
Cartões de Afinidade →→→→ É, na realidade, um 

cartão de crédito em que grupos, organizações 
beneficentes, associações, clubes e afins exibem sua 
marca ou logotipo. O produto em todas as características, 
benefícios e utilidades de um cartão de crédito comum, com 
a vantagem de oferecer os privilégios ou serviços extras 
que o grupo social ao qual o cliente pertence, quiser. Para o 
grupo de afinidade, as vantagens são que seus associados 
passam a se identificar e a levar a marca em todos os 
lugares, seja no Brasil ou no Exterior. 
Cartão Co-Branded →→→→ É uma variação dos cartões de 
afinidade, emitido por uma empresa reconhecida no 
mercado (Fiat, GM, Varig, etc.) em associação com uma 
operadora e um banco específico. Traz vantagens 
especificas para seus associados como, por exemplo, 
oferecer programas de incentivos. Os cartões co-branded 
são ligados a montadoras de veículo, redes de varejo e 
companhias aéreas oferecendo bônus, descontos ou milhas 
a cada compra efetuada. 
 
Cartão de Valor Agregado →→→→ É o dinheiro eletrônico em 
sua essência, emitido por um banco com valores 
previamente determinados, em geral de pequeno montante 
pré-pago pelo cliente, para ser utilizado como pagamento 
de despesas em máquinas específicas no comércio e/ou 
prestador de serviços. Há vários sistemas em operação. Os 
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fechados (onde o emissor reembolsa os conveniados). E os 
sistemas abertos com multiemissores que posteriormente 
acertam as contas. A configuração do cartão também é 
variável. Existem os descartáveis e os recarregáveis, a 
carga é remota, em ATN, ou na rede de telefonia pública. 
Para os consumidores os testes mostram que a aceitação é 
imediata, devido ao acesso facilitado ao dinheiro, 
reproduzindo as relações da moeda. Para o lojista a 
diminuição do risco de crédito faz com que aceite facilmente 
o sistema além de oferecer novas oportunidades de serviço 
como cartão de fidelidade. 

 
 
PLANOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 
PRIVADOS 
Previdência Privada Aberta 

Na sociedade contemporânea, e isso ocorre em 
praticamente todos os países, um dos maiores desafios 
presentes é amenizar a angústia dos trabalhadores sobre 
as incertezas do amanhã. O cidadão quer saber se terá 
emprego para sustentar a si e a sua família e se terá 
proteção contra acidentes ou doenças que eventualmente 
comprometam a sua capacidade de trabalho. 

Além disso, sonha com condições financeiras 
mínimas para desfrutar uma vida digna e tranqüila após a 
sua aposentadoria. 

Por considerar estes anseios justos, a sociedade 
busca torná-los realidade. O Estado Brasileiro, 
compartilhando deste entendimento, tem consciência do 
seu papel de provedor, promotor e, principalmente, indutor 
de mecanismos que se fazem necessários para a 
adequação e o desenvolvimento do Sistema Previdenciário 
no país. 

No processo de desenvolvimento deste Sistema, 
os fundos de pensão certamente terão papel de extrema 
relevância. Para analisarmos a previdência complementar 
no Brasil e a atuação dos fundos de pensão enquanto 

investidores entendemos ser oportuno uma exposição 
sucinta sobre o Sistema Previdenciário Brasileiro. 

 
Sistema Previdenciário No Brasil  

O sistema previdenciário no Brasil é formado por 
uma previdência básica, que é pública, e por uma 
previdência complementar, que- é privada. A previdência 
básica é oficial, garante uma aposentadoria mínima, que 
pode ser obtida por todos os trabalhadores após 
completado um determinado tempo de serviço ou por ter 
atingido certa idade mínima, ambos fixados em lei. É gerida 
pelo Governo Brasileiro, através de uma autarquia, o 
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. 

A previdência privada complementar é facultativa, 
opera sob o regime de capitalização, normalmente é viável 
somente para aqueles que recebem salários superiores a 
R$ 1.200,00 por mês (cerca de R$ 15.600,00 por ano), 
podendo ser obtida por meio das entidades abertas ou 
fechadas de previdência privada. 

As Entidades Abertas de Previdência Privada são 
aquelas administradas por instituições financeiras (inclusive 
seguradoras) cujos planos estão disponíveis para adesão 
voluntária de qualquer pessoa no país. Estas entidades 
operam no sistema visando lucros e estão sujeitas à 
normatização e à fiscalização da Superintendência Nacional 
de Seguros Privados - SUSEP. 

As Entidades Fechadas de Previdência Privada 
(EFPP) são aquelas cujas adesões somente podem ser 
efetuadas pelos empregados de uma empresa ou de um 
grupo de empresas, denominada(s) Patrocinadora(s). 
Portanto, há necessidade legal de vínculo empregatício  e 
contribuições da empresa patrocinadora, conforme 
condições contratuais. Estas entidades fechadas são 
denominadas Fundos de Pensão. São entidades sem fins 
lucrativos cuja normatização e fiscalização são efetuadas 
pela Secretaria da Previdência Complementar, do Ministério 
da Previdência e Assistência Social - SPC/MIPAS. 
 
A Previdência Básica Pública 

A previdência básica oficial é estruturada no 
sistema de repartição simples, com beneficio definido 
baseado na média das últimas 36 contribuições, portanto o 
financiamento do sistema baseia-se no caráter contributivo 
do vínculo dos segurados. Considerando ainda que o 
sistema é de caráter universal, ou seja, que atende a todos 
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os trabalhadores da sociedade, regularmente inscritos, a 
adesão ao sistema é, com efeito, obrigatória. 

Este sistema, face a uma série de problemas, vem 
se mostrando deficiente e deficitário. Considera-se que seja 
deficiente em seu atendimento, principalmente no nível dos 
benefícios que é capaz de oferecer. Como exemplo do nível 
dos benefícios da previdência básica oficial, pode-se citar 
que a média dos benefícios recebidos por aposentados do 
setor privado, concedidos pela previdência oficial, encontra-
se próxima a R$ 200 mensais. Ainda assim, um contingente 
de quase 17 milhões de beneficiários demandaram, 
somente para pagamento de benefícios, cerca de 42,6 
bilhões de reais em 1996 (as despesas totais chegaram a 
R$ 50 bilhões). Para fazer face a esta despesa, o total da 
receita previdenciária foi de R$ 41,5 bilhões, sendo que a 
diferença teve que ser coberta pelo Tesouro Nacional. 
Adicionalmente, o sistema é deficitário devido ao não 
atrelamento direto da concessão de benefícios com suas 
fontes de financiamento. 

O quadro nem sempre foi este: há apenas cinco 
anos atrás, a arrecadação das contribuições previdenciárias 
incidentes sobre a folha de salários era suficiente para 
cobrir os gastos com benefícios, pessoal e custeio da 
previdência, permitindo ainda o repasse de recursos, da 
ordem de 15% desta receita, para a área de saúde. 

Os altos níveis de comprometimento da receita 
previdenciária refletem, sobretudo, o aumento do número 
de benefícios concedidos, que se traduzem em um 
acréscimo de 33% em um período de 4 anos (de 12,4 
milhões em 1992 para 16,6 milhões em 1996). 

A situação foi se agravando de forma gradual, em 
função, principalmente, de novas vantagens concedidas 
pelo Congresso Nacional aos segurados do sistema, que 
facilitaram a concessão de benefícios e fizeram com que 
estes fossem obtidos cada vez com uma média de idade 
mais reduzida. 

Como se percebe, o sistema básico de previdência 
oficial, apesar dos baixos valores de benefícios pagos à 
grande maioria dos aposentados e pensionistas do setor 
privado, apresenta um quadro totalmente insustentável 
financeira e estruturalmente. Projeções indicam que, se 
fossem mantidas as atuais regras de concessão e de teto 
de benefícios, o déficit do sistema alcançaria 2,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 e cerca de 4,2% do 
PIB em 2030. 

Em função disto, o governo está buscando 
implementar uma reforma na previdência no Brasil, cujas 
mudanças legais e constitucionais estão sendo votadas 
pelo Congresso Nacional. 

O principal objetivo da emenda constitucional 
apresentada pelo governo ao Congresso Nacional é 
promover a justiça social, eliminando os privilégios e as 
distorções atualmente existentes no sistema previdenciário 
brasileiro. 

A reforma deverá, resguardando os direitos 
adquiridos, implantar limites mínimos de idade para a 
obtenção de aposentadoria e substituir o conceito de tempo 
de serviço pelo de tempo de contribuição. 

Não se trata, portanto, de uma estratégia de 
ruptura radical do atual sistema público, baseado em 
regime de repartição simples e benefício definido, visando a 
sua substituição por um modelo privado compulsório, 
fundado na capitalização de contribuições depositadas em 
contas individuais de poupança, nos termos da experiência 
Argentina e da Chilena. A estratégia escolhida pelo governo 
é implementar ajustes graduais e contínuos no atual modelo 
visando a manutenção de um sistema básico oficial sólido, 
obrigatório, contributivo e universal, que garanta benefícios 

mínimos a todos os trabalha dores e, ao mesmo tempo, 
incentivar a previdência complementar privada seja 
ela, aberta, fechada ou individual. 
 

 
A Previdência Privada Complementar 

A Previdência Privada Complementar é composta 
por entidades abertas e por entidades fechadas de 
previdência privada, estas últimas, denominadas Fundos de 
Pensão. 

Apesar da grande perspectiva de crescimento, as 
entidades abertas ainda formam um segmento 
relativamente restrito no Brasil. Atualmente 38 entidades 
detêm um patrimônio de aproximadamente R$ 3,0 bilhões. 
Por possuir regulamentação recente e, até há pouco tempo, 
por não haver necessidade precípua, ainda não foi 
consolidado o hábito no brasileiro de aderir a um plano de 
uma entidade aberta de previdência privada. O cidadão de 
classe média ou alta no Brasil, quando não tem acesso a 
uma entidade fechada de previdência privada, geralmente 
trata de acumular e de administrar a sua própria poupança 
de modo a assegurar o seu futuro e o de seus familiares, 
após o término de sua vida laborativa. 

Já as entidades fechadas de previdência privada - 
os Fundos de Pensão - que também possuem 
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regulamentação relativamente recente, apenas 20 anos, 
hoje somam 354 entidades que acumulam um patrimônio 
próximo a 75 bilhões de reais. Estas entidades são mais 
conhecidas pela população em geral, principalmente em 
função do porte de alguns fundos de pensão patrocinados 
por empresas do setor público, bem como pela atuação das 
grandes empresas multinacionais, que têm auxiliado 
bastante na difusão da cultura do sistema de previdência 
complementar no pais. Desta forma, o fato de determinada 
empresa (pública ou privada) oferecer aos seus 
funcionários a possibilidade de participação em um fundo 
de pensão, gradualmente, passa a ser considerado como 
um beneficio, constituindo, parte da política de recursos 
humanos das empresas. 

A Secretaria da Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência e Assistência Social - SPC/MPAS, 
normatiza e fiscaliza a atuação destas entidades. 
Diferentemente dos Fundos de Pensão americanos, que se 
caracterizam como fundos contábeis dentro da própria 
empresa, no Brasil os Fundos de Pensão são pessoas de 
direito privado com personalidade jurídica própria, 
independentemente da empresa patrocinadora pertencer ao 
setor público ou ao privado. 

Hoje existem no país 114 fundos de pensão, cujas 
empresas patrocinadoras pertencem ao setor público e 240 
fundos com patrocinadoras pertencentes ao setor privado. 
Por haver a possibilidade da existência de Fundos 
 
Multipatrocinados (mais de uma patrocinadora), estas 354 
entidades congregam 1847 empresas patrocinadoras, 
sendo 321 do setor público e 1526 do setor privado (dados 
de dezembro/96). 

Esse segmento possui atualmente 2,1 milhões de 
participantes, entre ativos (1,8 milhão) e aposentados (0,3 
milhão) que somados aos seus dependentes formam uma 
massa abrangida de 6,8 milhões de pessoas. 

O número de trabalhadores ativos participantes do 
sistema ainda é pequeno comparativamente à população 
economicamente ativa - PEA, porém, com a difusão da 
cultura da previdência complementar no pais e o incentivo 
implícito contido na reforma da previdência, em tramitação 
no Congresso Nacional, certamente este percentual 
crescerá de maneira muito significativa nos próximos anos. 
 
PLANOS DE SEGUROS 

Esse mercado surgiu da necessidade que as 
pessoas e as empresas têm de se associar para suportar 
coletivamente suas perdas individuais. Dessa forma, é 
possível, após o dano ou perda de um bem (sinistro) e 
graças ao pagamento antecipado de uma quantia (Prêmio) 
que represente pequena parcela do bem segurado, receber 
uma indenização que permita a reposição integral desse 
bem segurado. 

A apólice de seguro é um contrato de seguro, 
bilateral, que gera direitos e obrigações de ambas as 
partes. Ela define o bem coberto pelo seguro ; a 
importância segurada; a localização do bem segurado; o 
período de vigência do seguro; os riscos assumidos pela 
seguradora e demais condições contratuais. 

A apólice 1 contrato de seguro pode ser 
modificada durante o período de vigência desde que haja 
concordância entre as partes. Tal modificação é feita 
através de um instrumento denominado endosso. 

Uma seguradora nada mais é que a 
administradora de um grande número de interesses que 
compõe a massa de segurados, devendo, assim, gerir de 
forma racional a aceitação de riscos, cujos limites são 
difundidos pela SUSEP. 

A definição dos volumes de riscos a serem riscos 
a serem aceitos por uma seguradora, bem como o valor dos 
prêmios a serem cobrados, é assunto complexo, que 
envolve não só profundos conhecimentos de matemática 
financeira, mas acima de tudo, de matemática atuarial. 

As corretoras de seguros, por sua vez, são as 
instituições que intermediam o relacionamento das 
seguradoras com os segurados. Nenhum seguro pode ser 
contratado sem o envolvimento de uma corretora de 
seguros. 

Co-Seguro→→→→É o seguro que se distribui entre 
diversas seguradoras, dividindo-se entre elas os riscos, 
proporcionalmente às cotas de Co-Seguro distribuídas. 

Resseguro →→→→ Operação pela qual uma 
seguradora se alivia parcialmente do risco de um seguro já 
feito, contraindo um novo seguro em outra seguradora. 
  Em qualquer ramo ou modalidade de seguro, 
sempre estarão presentes seguintes características: 
proteção (de bens e pessoas) ; Incerteza ; mutualismo. 

Os instrumentos utilizados no contrato de seguro 
são a proposta e a apólice. 

O contrato de seguro é bilateral (direitos e 
obrigações de ambas as partes); oneroso (o segurado paga 
o prêmio e o segurador tem despesas); aleatório (quando 
da assinatura o resultado é imprevisível); solene (tem forma 
específica em lei). 

Os elementos essenciais para que se concretize 
um seguro são: risco, prêmio, segurado, segurador e 
indenização (quando houver). 

O sistema Nacional de Seguros privados é 
composto das instituições: 
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) →→→→ É o 
órgão que fixa as diretrizes e normas da política de seguros 
e resseguros, regulando e fiscalizando a orientação básica 
e o funcionamento dos componentes do sistema. 
Superintendência dos Seguros Privados (SUSEP) →→→→ É o 
órgão executante da política traçada pelo CNSP. Fiscaliza 
as seguradoras e corretoras, regulamenta as operações de 
seguros e, fixa as condições da apólice, dos planos de 
operação e dos valores das tarifas. 
  Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) →→→→ É o 
órgão que regula o Co-Seguro e o resseguro, bem como 
promove o desenvolvimento das operações do seguro 
segundo as diretrizes do CNSP. 

Existe uma variedade muito grande de seguros 
que são operados e aceitos pelas seguradoras, entre os 
quais podemos citar: 

• Seguros de Danos à Propriedade (Incêndio e 
lucros cessantes); 

• Seguros de Automóvel e Responsabilidade Civil 
• Seguro de Valores, Roubo e Fidelidade 

 • Seguros de Benefícios 
• Seguro de Riscos de Engenharia 

 
5. MERCADO DE CAPITAIS: 
AÇÕES - CARACTERÍSTICAS E DIREITOS 

O mercado de ações pode ser dividido em dois: 
• Mercado primário 
• Mercado secundário 

As bolsas de valores não são instituições 
financeiras, mas associações civis sem fins lucrativos, 
constituídas pelas corretoras de valores para fornecer a 
infra-estrutura do mercado de ações. 

São autônomas, operam sob a supervisão da 
CVM, de quem são órgãos auxiliares, fiscalizando os 
respectivos membros e as operações nelas realizadas. 
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A bolsa de valores é o local criado e mantido para 
negociação de valores mobiliários em mercado livre e 
aberto, organizado pelas corretoras e autoridades. 

Valores mobiliários abrangem as debêntures, 
ações e outros. No Brasil negociam-se basicamente ações. 

As ações são títulos representativos do capital 
social de uma companhia que, no caso, é dita aberta por 
Ter seus títulos negociados em bolsa de valores e, 
portanto, sujeita a uma série de exigências quanto ao 
fornecimento de informações junto ao público. 

As ações podem ser ordinárias, com direito a voto 
ou preferenciais, com direito de preferência sobre os 
dividendos a serem distribuídos, todas são nominativas ou 
escriturais. 

O preço de uma ação em bolsa é fruto das 
condições de mercado que reflitam as condições estruturais 
e comportamentais da economia do País e específicas da 
empresa e de seu setor econômico. 

As tendências de preço das ações são estudadas 
por duas escolas, que conjugam para uma decisão.  

Escola Gráfica →→→→ baseia-se na análise gráfica, 
quer seja pelo método de barras ou de ponto figura, tendo 
como base os volumes e os preços pelos quais forma 
comercializadas as ações nos pregões anteriores. 
  Escola Fundamentalista →→→→ baseia-se nos 
resultados setoriais e específicos de cada empresa, dentro 
do contexto da economia nacional e internacional. 

O pregão é o recinto onde se reúnem os 
operadores da bolsa de valores para executar as ordens de 
compra e venda dadas pelos investidores às suas 
corretoras. 

Com a tecnologia dos tempos de hoje, já existe a 
interligação de todas as bolsas de valores do~País . A 
interligação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com as 
demais bolsas de valores do País, à exceção da Bolsa de 
Valores de São Paulo forma o chamado SENN — Sistema 
Eletrônico Nacional de Negociação. 

Na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro funciona, o 
telepregão e, na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), 
funciona o CATS. 

Os principais indicadores diretos que influenciam 
os investidores na decisão de aquisição ou venda de uma 
ação são: 

• O beta com o índice da bolsa 
• O preço da ação no mercado 
• O lucro por ação 
• O índice preço/lucro 
• O índice preço/valor patrimonial da ação 
• O índice dividendo / preço — cash-yield 
• O índice preço/ dividendo —pay-out 
• O índice preço / fluxo de caixa operacional 
Os investidores institucionais estão sempre presentes 

no mercado, pois suas aplicações são compulsórias, de 
acordo com as normas de composição e diversificação de 
suas carteiras, baixadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
com o duplo objetivo de reduzir risco de seus investimento 
e, de direciona recursos para aplicações consideradas 
prioritárias pelo Governo. 
 

 
5.1.1. Mercado à Vista 

Mercado no qual a liquidação física (entrega dos 
títulos pelo vendedor) se processa no 20 dia útil após a 
realização do negócio em pregão e a liquidação financeira 
(pagamento dos títulos pelo comprador) se dá no 30 dia útil 
posterior à negociação, somente mediante a efetiva 
liquidação física. 
 
5.1.2. Mercado à Termo 

No mercado a termo, o investidor se compromete 
a comprar ou vender uma certa quantidade de uma ação, 
ação objeto, por um preço fixado e dentro de um prazo pré-
determinado. A maior parte das operações são realizadas 
no prazo de 30 dias, podendo, entretanto serem realizadas 
em 60, 90, 120 ou até 180 dias. 

As operações poderão ser liquidadas na data de 
seu vencimento ou em data antecipada solicitadas pelo 
comprador (VC), pelo vendedor (VV), ou por acordo mútuo 
das partes (AM) sendo que o tipo de antecipação do prazo 
de liquidação deve ser indicado no momento de realização 
da operação, caso contrário prevalecerá o tipo 
(AM). 

Os contratos poderão ser realizados com 
modalidade de liquidação Integral ou Pró-rata. Na 
liquidação integral (1) será sempre efetuada pelo total do 
valor contratado. Na liquidação Pró-rata (P) , será efetuada 
no vencimento, pelo total do valor do contrato, ou quando 
da liquidação antecipada pelo valor obtido na aplicação da 
fórmula: 
Onde: VPC = Valor Pró-rata diário do contrato VFC — 

Valor Final Contratado 
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efetivação da liquidação antecipada e a data 
de vencimento do contrato. 

 Para garantir o cumprimento do compromisso 
assumido, o investidor deposita na bolsa uma 
margem de garantia em ações ou em dinheiro, 
composta por garantia inicial e garantia adicional. 
 
 A garantia Inicial →→→→ corresponde a um mínimo de 20% 

do valor do contrato, e no máximo a 100%, e depende 
da ação objeto, em função da volatilidade observada 
no comportamento de seu preço e de sua liquidez nos 
últimos seis meses. 

 A garantia Adicional -→→→→ está relacionada,à diferença 
entre o valor contratado no mercado a termo e o preço 
da ação no mercado à vista, bem como com a 
modalidade de liquidação integral ou Pró-rata e a 
situação do investidor comprador ou vendedor a 
descoberto. O vendedor coberto já deu como garantia 
a totalidade das ações objetos. 

Para o comprador, quanto maior a diferença de 
preço, maior a garantia adicional. Se o preço da ação objeto 
sobe durante a vigência do contrato, no mercado à vista o 
comprador pode retirar a garantia adicional e o vendedor a 
descoberto tem que adicionar. O inverso acontece e o 
preço cai. 

De forma a alavancar seu ganho, o investidor 
compila a ação objeto no mercado a termo, ao invés de 
fazê-lo no mercado à vista, investindo apenas a margem de 
forma das garantias inicial e adicional, pois têm uma 
expectativa de alta de uma ação. 

O investidor vende a descoberto e, quando o 
mercado caí, ele recompra por preço mais baixo as ações 
anteriormente vendidas, cobrindo os valores investidos nas 
margens de garantia, a expectativa é de baixa de uma 
ação. 

O cliente compra as ações à vista e as vende no 
mercado a termo, cobertas, tendo as despesas fiscais e de 
corretagem e, ganhando o diferencial de juros que, 
evidentemente, deverá ter um custo de oportunidade 
melhor que as demais alternativas de mercado. 

O cliente vende no mercado à vista ações que já 
possui, fazendo caixa e, em seguida recompra a mesma 
quantidade de ações no mercado a termo de forma a 
manter sua posição original, arcando com as margens de 
garantia e a despesa de corretagem. 
 
5.1.3. Mercado de Opções 

A compra de uma opção dá direito a alguém. 
Se a opção for de compra (call) 
Se a opção for de venda (put) 
O comprador de uma opção de compra (venda), 

o titular dessa opção, tem o direito de comprar (vender) 
urna certa quantidade de ações, a um preço fixado até uma 
data determinada. 

O vendedor de uma opção de compra (o 
lançador da opção) fica com a obrigação de vendê-la. 

O titular tem sempre os direitos e o lançador 
sempre as obrigações. 

O mercado de opções negocia esses direitos de 
compra ou venda, mas não as ações diretamente. Os 
direitos são negociados por um preço, o prêmio , que é o 

valor pago pelo titular e recebido pelo lançador. O valor do 
prêmio é o resultado das forças de oferta e procura e varia 
de acordo com a variação do preço da ação no mercado à 
vista. 

Toda opção tem um vencimento. Após a 
aquisição, ela pode ser exercida a partir do dia seguinte 
ao da compra, a qualquer momento, até o vencimento 
(tipo americano). Se não for exercida, o titular perde 
integralmente o valor aplicado no prêmio. 

Cada série de opção, definida pela bolsa, se 
caracteriza por corresponder a um tipo de ação (mesma 
emissora, espécie, classe, e forma), uma determinada data 
de vencimento e um preço de exercício previamente fixado. 

A ação chamada “Ação Objeto” se refere a uma 
série. 

Empresa Eletrobrás 
Tipo 
Série 
Data 
Preço no exercício 

PNB 
ELE6 
10/02/98 
R$ 50,53 

O vencimento das opções se dá em data fixada 
pela bolsa na segunda feira mais próxima do dia 15, nos 
meses pares. A bolsa admite negociação com três 
vencimentos simultaneamente. Cada investidor se relaciona 
com a caixa de liquidação da bolsa e não com seus 
parceiro original e, portanto, existe um mercado secundário 
de opções. 

Os lançadores são obrigados a depositar 
garantias de forma a que se dê o cumprimento das 
obrigações assumidas. O valor de garantia corresponde ao 
dobro do valor do prêmio médio do mercado ou do seu 
valor arbitrado pela bolsa, sendo que essas posições 
margeadas terão que manter o nível até o vencimento, com 
os ajustes sendo calculado diariamente. 

São permitidas operações de compra e venda de 
opções de uma mesma série, por uma mesma corretora, e 
por conta de um mesmo cliente no mesmo pregão (day-
trade). 

A terminologia típica mais utilizada no mercado 
de opções é a transcrita abaixo: 
Posição Travada • Investidor comprado de uma 

posição de exercício com valor 
mais baixo e vendido a 
descoberto numa mais alta. 

Posição Financiada • Investidor compra ações à vista e 
vende opções das mesmas 
posições para ganhar uma taxa 
de financiamento, caso seja 
exercido. 

Rolar Posição • Investidor que está vendido 
numa opção-a fazendo uma 
reversão, e de imediato vende o 
mesmo volume para outro preço 
de exercício no mesmo ou em 
outro vencimento. 

Virar Pó • Opção adquirida pelo investidor 
não é exercida e o investidor 
perde o valor pago pelo prêmio. 

Exercício Português • Investidor exerce a opção 
esperando pressionar os 
descobertos para promover uma 
alta no mercado para dela se 
desfazer, não é bem-sucedido e 
tem que vender o papel por um 
preço menor do que pagou. 

Opção at the money • Opção de compra ou venda cujo 
preço de exercício seja igual ao 
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preço à vista da ação. 

Opção in the money • Opção de compra cujo preço de 
exercício é menor do que o preço 
à vista, ou uma opção de venda 
cujo preço de exercício é maior 
do que o mercado à vista. 

Opção out of the 
money 

• Opção de compra cujo preço de 
exercício é maior do que o preço 
à vista, ou uma opção de venda 
cujo preço de exercício é menor 
do que o preço à vista. 

 Uma opção de compra só deverá ser exercida 
quando o preço de mercado for superior ao preço de 
exercício da opção. O titular de uma ação de compra 
sempre acredita que o tempo da ação irá subir, enquanto o 
lançador a descoberto acha que ela vai cair. O titular que 
exercer a opção de compra poderá vender as ações-objeto 
a vista no pregão da data e vencimento da opção de 
compra, o lançador exercido poderá cobrir sua posição com 
a compra a vista no mesmo pregão, ou entregá-la em D+2. 
na data do vencimento da opção de venda o titular que 
exercer sua opção ou o lançador exercido, poderão 
comprar ou vender as ações-objeto no mesmo pregão. 
 O valor do prêmio é determinado em função do 
preço autorizado pela bolsa quando do lançamento de uma 
série de opções e do preço do mercado à vista. Existe um 
modelo mantemático. “Modelo de Avaliação de Black & 
Scholes”,  que procura determinar o “preço justo” do valor 
de prêmio de uma determinada opção. 
A fórmula do modelo “Blck & Scholes” é a seguinte: 

)2(
)1(

)1(. dN
i

PE
dNPVC

t+
= δ  

C→ Preço Justo do prêmio 
PV→ Preço da ação-objeto no mercado à vista 
PE→ Preço de exercício da opção 
t → Prazo a decorrer até o vencimento em dias úteis 
i→ Taxa de juros diária (DI over) 
δ→Volatilidade da ação. Representa o grau de oscilação 
possível do preço à vista de uma ação dentro de um 
intervalo  de tempo. 
N(d1) e N(d2) → Valores obtidos da tabela de probabilidade 
acumulada na distribuição normal padrão, obtidos após a 
estimativa da volatilidade (δ) da ação. 
 O que vai determinar a oscilação do valor do 
prêmio de uma compra será: 

� A Variação do preço de mercado da ação do objeto 
� A expectativa de valorização ou desvalorização da 

ação objeto 
� A volatilidade do preço da ação do objeto 
� O prazo a decorrer até o vencimento da opção 
� A oscilação da taxa d juros do mercado 

 O titular de uma opção perde no máximo o valor 
investido no prêmio (perda determinada). Se levar a 
posição ao vencimento, ganha o diferencial entre o preço 
de mercado e o preço de exercício, menos o valor do 
prêmio (ganho ilimitado). Se reverter a posição, ganha a 
diferença entre os valores dos prêmios de compra e de 
venda (ganho ilimitado). O lançador de uma opção de 
compra ganha um prêmio e assume a possibilidade de 
vender a ação ao titular da opção (troca um ganho limitado 
por  uma perda ilimitada). 
 O Spread Butterfly tem como finalidade 
delimitar o risco do investidor e garantir o cumprimento de 
suas obrigações no caso de o mercado não se comportar 
de acordo com o esperado. Essa estratégia pode ser 

operada utilizando apenas opções de compra, apenas 
opções de venda ou ambas. 
 A compra de Spread Butterfly com opões de 
compra envolve a mesma ação objeto, a compra simultânea 
de duas opções de compra com preços de exercício 
situados entre o preço de exercício das operações de 
compra. O vencimento das posições de compra deve ser 
igual ou posterior ao vencimento da posição de venda, o 
inverso ocorre para a venda de Spread Butterfly. 
 A opção cambial é de longo prazo, mínimo de 6 
meses, cujo preço de exercício deve atrelar o preço do 
dólar comercial e atrai investidores não-especulativos, 
principalmente os investidores estrangeiros. 
 
5.1.4.1. Mercado Futuro de Ações 

E o mercado no qual se negociam lotes padrões 
de ações com datas de liquidação futura, escolhidas dentre 
aquelas fixadas periodicamente pela bolsa. 

O mercado futuro representa um aperfeiçoamento 
do mercado a termo, permitindo a ambos os participantes 
de uma transação reverter sua posição, antes da data de 
vencimento. Cada investidor relaciona com a caixa de 
liquidação da bolsa e não com seu parceiro original. Isto 
permite que ambos tenham o direito de liquidar sua posição 
antecipadamente. 

A fim de propiciar geração de liquidez no mercado 
futuro, as datas de vencimento são padronizadas pela 
bolsa. As operações são fechadas para aqueles 
vencimentos que estão em aberto. 

As estratégias de aplicação são semelhantes às 
do mercado a termo, com algumas particularidades. 

O mercado futuro de ações, muito popular no 
período de 1979 a 1985, hoje praticamente não tem 
negócios. 
 
5.1.4.2. Operações da Conta margem 

É o mecanismo utilizado pelas corretoras e 
distribuidoras para crédito nos seus clientes. Um investidor 
considerando que o preço de uma ação irá subir pode obter 
um empréstimo com a corretora com a qual opere , para 
comprar ações no mercado à vista. A conta margem 
permite também que o investidor obtenha ações por 
empréstimo, as venda em bolsa e as reponha 
posteriormente. 

As ações emprestadas podem ser do intermediário 
(DTVMICCVM), ou de outros clientes que autorizam a 
operação. 

Os empréstimos em dinheiro ou ações são 
formalizados por meio de contratos entre o intermediário e o 
investidor. O tomador do empréstimo tem que depositar 
com o intermediário valores correspondentes a 140% do 
valor financiado, de forma a garantir o cumprimento de suas 
obrigações. 

As ações compradas ou o produto da venda fazem 
parte da garantia. 

As operações de conta margem se dão no 
mercado à vista e só podem ter como objeto ações de 
grande liquidez a critério das bolsas. 
 
5.1.4.3. Aluguel de Ações 

Regulamentado pela Resolução n.0 2.268 do 
BACEN, consiste na transferência da custódia de ações do 
proprietário para o tomador , mediante o pagamento de 
uma comissão (aluguel) e depósito de garantias (fiança 
bancária, títulos públicos federais, certificados de ouro, 
dinheiro ou ações). A operação de aluguel pode ter prazo 
fixo, ao final do qual a operação é liquidada;’ pode ter prazo 
de um dia renovável automaticamente; prazo fixo com 
opção de liquidação antecipada por ordem do tomador; e 
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também prazo fixo com opção de liquidação antecipada por 
ordem do doador. 

No vencimento, a liquidação da operação consiste 
na transferência da custódia das ações do tomador para o 
doador e a liberação das garantias pela Bolsa para o 
tomador. 

A comissão de aluguel recebida seja no aluguel de 
ações ou de ouro, terá imposto de renda na fonte na 
alíquota de 15%. 
5.1.4.5 ADR/GDR/BDR 

O ADR (American Depositary Receipt - só nos 
EUA) ou GDR(GlobaI Depositaiy Receipt) são papéis 
emitidos e negociados no mercado exterior, com lastros em 
ações de outros países, foram autorizado pelo Governo 
para as empresas alavancarem o mercado de ações, 
através da Resolução n.~ 1 .927 de 18 de Maio de 1992. 

Os direitos adquiridos pelos acionistas do país de 
origem, como dividendos, direitos de subscrição e 
desdobramentos também são oferecidos pelo ADR/GDR. 
Para lançar o ADR ou GDR, a empresa deve emitir ações 
ou comprá-las no mercado secundário, depositando os 
papéis em um banco local, que atuará como custodiante. 
Nos Estados Unidos existem três tipos de ADR, cada um 
com exigência crescentes de transparência e adequação às 
normas da SEC (Securities and Exchange Comission>, a 
CVM americana, das bolsas locais e da USGAAP (United 
States GeneraIly Accepted Accounting Principies), que 
estabelece os princípios contábeis americanos. 
ADR 1 Pink Sheet – permite o pedido de isenção de 

adequação às regras da SEC, embora não 
permita a captação de recursos pela empresa 
emissora. As ações que’ vão lastrear os ADR 
já devem existir no mercado secundário. São 
negociadas no mercado de balcão americano 
(NASFAQ) e, colocados junto aos 
investidores institucionais qualificados (fundos 
de pensão, seguradoras, administradoras de 
carteiras com patrimônio mínimo de US$ 100 
milhões). Tem a vantagem de ser mais barato 
do que os outros, pois não exige taxa de 
underwriting nem alterações no balanço para 
atender exigências. Dá liquidez à ação e 
amplia sua base de acionistas. E nomeado 
um banco custodiante no Brasil para guarda 
das ações. 

ADR I Lister – nã o permite a captação de dinheiro, 
habilita a empresa a se listar nas bolsas 
americanas acarretando, portanto as 
exigências das normas SEC e da USGAAP. 

ADR III Fully Registered - é idêntico ao anterior, mas 
permite o levantamento de recursos, pois é 
lastreado em ações novas. Os custos para 
atender os critérios da SEC e da bolsa de 
New York são elevados. 

Os GDR por sua vez são emitidos, apenas, por 
investidores institucionais em mercado, como , por 
exemplo, a bolsa de Londres. As suas exigências em 
termos de disclosure (abertura) são menores do que para 
emitir ADR. O investidor poderá, também transformar seus 
ADR/GDR em ações negociáveis no país de origem. A essa 
operação dá-se o nome de inflow 

Os ADR/GDR são isentos de tributação sobre os 
ganhos de capital e só pagam 15% de imposto de renda 
sobre os dividendos recebidos. 

Os ADR também permitem o lançamento de 
opções de compra. Ex. ADR secuntizado da Da Vale do Rio 
Doce em 09 de março de 1993, que são opções de compra 
de seis meses de prazo, do tipo americano, em que o 

detentor da opção pode exercê-la a qualquer momento do 
prazo a decorrer do papel. 

O BDR (Brasilian Depositary Receipt) foi 
autorizado a sua emissão no Brasil pela instrução CVM n.0 

255, com lastro em valores mobiliários, lançados por 
companhias abertas ou assemelhados com sede no 
exterior. Tal fato permite o acesso de investidores 
brasileiros às ações de empresas estrangeiras. A empresa 
estrangeira que quiser ter títulos negociado no mercado 
nacional, e para isto terá que atender às exigências de 
nossa legislação. 

Os procedimentos e classificação (BDR nível I, II e 
111) são idêntico aos dos ADR, que lhes serviram de 
modelo. 

O mais crítico é a ADR nível III que equipara a 
empresa emissora a uma empresa nacional, pois, obterá da 
CVM o registro de capital aberto e, poderá levantar 
recursos através de distribuição pública de ações no País. 
 

DEBÊNTURES; DIFERENÇAS ENTRE COMPANHIAS 
ABERTAS E FECHADAS 

Debênture é um título emitido por sociedade 
anônimas não financeiras de capital aberto. É um título 
emitido por sociedades anônimas não financeiras de capital 
aberto, com garantia de seu ativo e com ou sem garantia 
subsidiária da instituição financeira que as lança no 
mercado, para obter recursos de médio e longo prazo 
destinados normalmente a financiamento de projetos de 
investimentos ou alongamento do perfil do passivo. A 
emissão e as condições de emissão são deliberadas em 
AGE. A emissão poderá ser por séries, como forma de 
adequar o montante de recursos às necessidades de caixa 
da empresa ou à demanda de mercado. Elas garantem ao 
comprador uma remuneração certa num prazo certo, não 
dando direito de participação nos bens ou lucros da 
empresa. A emissão de debênture deverá Ter por limite 
máximo o valor do patrimônio líquido da empresa e seu 
prazo de resgate nunca deve ser inferior a um ano. 

O documento legal que declara as condições as 
quais as debêntures serão emitidas especificam os 
pagamentos de juros, prêmio e principal, contém várias 
clausulas padronizadas restritivas, exigências de fundo de 
amortização e clausulas referentes a garantias. 

Os debenturistas formam um condomínio, 
representado perante a empresa emitente por um agente 
fiduciário. O agente fiduciário deve zelar pelos direitos dos 
debenturistas. E de sua responsabilidade assegurar que a 
emitente cumpra as clausulas da escritura. Os contratos de 
debêntures também especificamente deveres, direitos e 
condições para a remoção do agente. 
A remuneração das debêntures é composta de correção, 
taxa de juros e prêmio. Quando ocorre uma repactuação de 
taxas a empresa estabelece as novas condições para o 
próximo período. Se o debenturista não aceitar essas novas 
condições, a empresa terá de efetuar o resgate dos títulos. 
A empresa poderá resgatar antes da data determinada, 
porém, esta antecipação deverá ser para todos os 
debenturistas. 

O título resgatado antecipadamente é chamado de 
debênture em tesouraria e pode ser vendido a outro 
investidor, desde que pague a mesma remuneração 
estabelecida para os demais debenturistas. 
  As características principais de uma emissão de 
debêntures são: 
  Nome da empresa; 
 • Número da emissão, ‘de série; 
 • Data da emissão; 
 • Data do vencimento de cada série 



                                                                                                                              BANCO DO BRASIL – Conhecimentos Bancários 
 

                                                                                Apostila Brasil Cultural 

51 

 • Índice de atualização monetária 
 • Espécies , que podem ser classificadas em: 
     o Subordinada - os credores só têm preferência 
sobre o acionista 
     o Quirográfica - sem nenhum tipo de garantia 
para os credores 
     o Real - garantia dada em penhor ou hipoteca 
     o Flutuante - garantia oferecida é composta do 
total do ativo 
 • Tipo, que pode ser classificada em: 
     o Simples - o credor recebe juros e correção 
monetária 
     o Conversível - o credor pode optar em 
transformar sua debênture em ações após determinado 
prazo da emissão 
     o Permutável - o credor pode optar em 
transformar sua debênture em ações que não a da empresa 
emissora após determinado prazo da emissão 
 • Quantidade de emissão e valor, número de 
debêntures emitidas e seu valor unitário; 
 • Forma ; nominativa ou endossável 
 • Cronogram de eventos 
 • Condições de resgate 
 • Rendimentos 
 • Forma de conversão 
 • Banco mandatário 
 • Agente fiduciário 
  A colocação de uma debênture em mercado pose 
ser: 
  Direta - quando é feita diretamente a um 
comprador ou grupo de compradores, suas taxas de juros 
são mais altas. 
  Oferta pública - tem mercado secundário 
dependendo das alternativas dos outros títulos do mercado 
no momento de sua emissão, podem ser colocadas com 
desconto ou com prêmio. 

As debêntures são muito utilizadas como 
instrumentos de captação para funding das empresas de 
leasing, graças ao seu perfil de papel de longo prazo. 

A criatividade do mercado tem adaptado a 
emissão de debêntures como captação de recursos para o 
mercado imobiliário, transformando ativos imobiliários em 
financeiros. 

COMPANHIA ABERTA: Sociedade Anônima, 
cujos valores mobiliários de sua emissão estejam admitidos 
a negociação da Bolsa de Valores, ou no mercado de 
balcão. 

COMPANHIA FECHADA: Sociedade Anônima, 
cujos valores mobiliários de sua emissão não estejam 
admitidos à negociação em Bolsa de Valores ou no 
mercado Balcão 
 
OPERAÇÕES DE UNDERWRITING 

Underwriting é uma das operações cuja prática é 
explicitamente autorizada aos bancos de investimento. Eles 
intermediam a colocação (lançamento) ou distribuição, no 
mercado, de capitais de ações, debêntures ou outro título 
mobiliário qualquer para investimento ou revenda no 
mercado de capitais, recebendo uma comissão pelos 
serviços prestados, proporcional ao volume do lançamento. 
 
Mercados de Underwriting 

As operações de Underwriting podem ser 
realizadas em dois mercados, como veremos. 

Mercado Primário - onde a própria empresa emite 
ações ou debêntures que são ofertadas através de um 
banco. A empresa terá seu capital aberto através da 
emissão desses títulos. 

Mercado Secundário - Onde o banco é contratado 
para colocar ações ou debêntures já emitidos e 
pertencentes a uma determinada pessoa física ou jurídica. 
Tipos de Underwriting 

Existem quatro tipos de Underwriting descritos a 
seguir: 

Garantia Firme - É a operação na qual a instituição 
financeira coordenadora da operação garante a colocação 
de um determinado lote de ações a um determinado preço 
previamente pactuado com a empresa emissora. 

Melhores Esforços - Best Efforts - Caracterizam-
se pelo compromisso assumido pela instituição financeira 
de desenvolver os melhores esforços para revender o 
máximo de uma emissão junto a seus clientes nas melhores 
condições possíveis e por um prazo determinado. 

Stand-By - Caracteriza-se pelo compromisso 
assumido pelo banco quanto a subscrição, após 
determinado prazo, das ações que se comprometeu a 
colocar no mercado, mas que não tiveram interessados em 
adquiri-las. 

Book Building - Trata-se da oferta global “global 
offering” das ações de uma empresa visando à colocação 
de seus papéis no País e no exterior. 
 
FUNCIONAMENTO DO MERCADO Á VISTA DE AÇÕES 
 A operação à vista se caracteriza pela compra ou 
venda, em pregão, de determinada quantidade de ações 
para liquidação imediata. A liquidação física (entrega dos 
papéis) é feita em D+2 e a liquidação financeira 
(pagamento) é feita em D+3. 

É permitida, no mercado à vista, a realização de 
operações de compra e venda de uma mesma ação em um 
mesmo pregão, por uma mesma corretora e por conta de 
um mesmo investidor. É uma operação de arbitragem 
conhecida como day-trade, ocorrendo sua liquidação 
financeira por compensação em D+3. 

Sobre as operações realizadas no mercado à 
vista, os clientes pagam às corretoras uma taxa de 
corretagem, calculada em cascata por faixas, em função do 
volume transacionado mais uma taxa ANA (Aviso de 
Negociação de Ações). 

Sobre as operações de compra, não incide 
tributação; vindo a incidir um imposto sobre ganhos de 
capital de 10%, quando da venda sobre o valor real do lucro 
realizado com a operação. 

Bônus de Subscrição é adquirido por um preço 
unitário em determinada data, dando ao seu portador o 
direito de subscrever uma nova ação dentro de um prazo 
determinando, por um preço complementar, corrigido 
monetariamente ou não. A quantidade de bônus a ser 
subscrita pode ser proporcional ao número de ações já 
possuídas. 

O acionista que não efetuar a subscrição no 
período estipulado perderá seu direito e não terá restituição 
do valor pago antecipadamente. 
 
MERCADO DE BALCÃO 
  Mercado de Balcão também conhecido como 
“Over-The-Conuter-Market” ou mercado de balcão e 
telefone, funciona durante todo o expediente comercial e se 
organiza através do sistema de distribuição, onde as 
sociedades distribuidoras tomam parte ativa, ou seja, não 
têm local determinado. 
 Um mercado de balcão eficiente é uma grande fonte de 
recursos para empresas inclusive as de pequeno porte. Sua 
implementação no Brasil esta atrelada ao sucesso das 
Bolsas de Valores. 
  É no sistema de Bolsas de Valores que se dá 
predominantemente, as transações com ações. A 
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negociação em Bolsa de Valores confere o papel uma 
condição especial e ao investidor garantia altamente 
significativas. É um mercado amplamente disciplinado pela 
legislação e que funciona sob a supervisão e fiscalização 
da CVM , e as negociações se processam segundo regras 
rígidas, e do amplo conhecimento de todos que atuam no 
mercado. 
  Em bolsa só são admitidas títulos de empresas 
previamente registrados na CVM que satisfazem pré-
requisitos de natureza jurídica e econômica-financeira e 
ainda se comprometem a seguir os padrões das bolsas. 
 
OPERAÇÕES COM OURO 

O mercado de ouro, assim como o de ações, 
integra o grupo dos chamados mercados de risco já que 
suas cotações variam ao sabor da lei básica da oferta e da 
procura, bem como de fatores exógenos ao mercado. E 
uma reserva de valor em momentos de incerteza 
econômica, financeira ou política em nível mundial. 

No mercado Internacional, os principais centros 
que negociam ouro são Londres e Zurique, onde são 
negociados no mercado de balcão, através de bancos e 
corretoras e, não via bolsas. 

No Brasil, o maior volume de comercialização de 
ouro se faz através da Bolsa de Mercadorias e Futuros de 
São Paulo, que é a única bolsa do mundo que comercializa 
ouro no mercado físico. As cotações do ouro no exterior são 
feitas em relação à onça troy que equivale a 31,1 104g. 

No Brasil a cotação é feita em reais por grama de 
ouro puro, vincula-se historicamente às cotações de 
Londres e New York, refletindo, portanto as expectativas do 
mercado internacional. 

A partida internacional do ouro à vista (spot) é 
calculada diariamente, tomando-se o preço do grama em 
New York e multiplicando-se pela cotação em reais, do 
dólar no mercado flutuante. 

 
 Existem dois tipos de investidores no mercado de ouro 

físico: 
• o tradicional, que utiliza o ouro como reserva de valor 

com preço e liquidez internacionais; 
• o especulador , que está a procura de ganhos 

imediatos e de olho na relação dólar/ouro/ações, 
procurando a melhor alternativa de momento. 

A compra e venda de ouro em barras podem ser 
efetivada no chamado mercado de balcão, através de 
agências das instituições financeiras especializadas 
(bancos, corretoras, distribuidoras), nas fundidoras, 
empresas de mineração ou então, nas bolsas de 
mercadorias e futuros do País (BBF e BM&F). 

As operações via balcão na maioria das vezes são 
fechadas por telefone. Após liquidada a operação o 
comprador terá duas opções com referência a guarda do 
ouro: 
 Deixar o ouro depositado em custódia de uma 
instituição bancária de sua preferência, credenciada a 
prestar este tipo de serviço. A vantagem desta alternativa 
são a liquidez, a segurança e a facilidade da negociação 
futura. O investidor leva consigo um certificado de custódia. 
  Retirada física da quantidade de ouro adquirida. A 
desvantagem desta alternativa, além da perda da liquidez e 
de segurança é o custo de refundir o ouro no momento de 
nova negociação, com o objetivo de se certificar o grau de 
pureza. Os dois mercados, o de balcão e o spot nas bolsas 
são complementares e se auto-regulam em termos de 
cotações dos preços do grama. No balcão não há 
necessidade de intermediação para se comprar ou vender 
ouro, nas bolsas os investidores têm de procurar uma 
corretora conveniada o que significará custos na forma de 

um percentual do valor negociado, a titulo de comissão., 
além de uma taxa de custodia que o cliente paga ao banco 
depositário onde o metal fica guardado. 

As bolsas providenciam junto aos institutos 
técnicos, análises sistemáticas para verificar o cumprimento 
de especificações de qualidade que devem ser no mínimo , 
999 partes de ouro sobre 1.000, o chamado ouro “três 
noves”. O ouro negociado nas bolsas, normalmente em 
unidade de negociação de 0,225, 10, 250, e 1.000 gramas 
de ouro contidos com grau de pureza de 99,9%. A retirada 
física, em caso de interesse do cliente, só pode ser feita em 
barras de 250g, 100 onças e 400 onças. Para atender 
pequenos investidores desejosos de aplicar em ouro, as 
instituições financeiras criaram opções de investimento no 
metal fáceis de serem portadas e protegidas em invólucros 
de plástico selado, que não devem ser violados. Estas 
opções podem se apresentar das seguintes formas: 
barras circulares (moedas) de 5,10, e 20g ou barras de 20, 
50, e 100g. 

O ouro classificado como ativo financeiro é 
tributado pelo IOF , apenas na operação de origem a um 
alíquota mínima de 1%. As mineradoras pagam 2% de PIS, 
e 0,65% de COFIINS para colocar o metal no mercado 
financeiro e apenas 1% para exportá-lo na forma bruta. 

Uma ameaça de inflação ou de crise em nível 
mundial é sempre boa para os preços dos metais preciosos 
(ouro, prata, platina) que, são vistos como o mais seguro 
hedge contra uma crise de inflação de conseqüências 
imprevisíveis. Os jornais publicam, as cotações diárias do 
ouro físico nas fundidoras, nas bolsas e no exterior. 
 
6. O MERCADO DE CAMBIO: INSTITUIÇÕES 
AUTORIZADAS A OPERAR 

O Mercado de Câmbio é aquele que envolve a 
negociação de moedas estrangeiras e as pessoas 
interessadas em movimentar essas moedas. As operações 
não podem ser praticadas livremente e devem ser 
conduzidas através de um estabelecimento bancário a 
operar em câmbio. Os elementos que participam do 
mercado de câmbio se dividem nos que produzem divisas e 
nos que recebem divisas. 

Os que produzem são: os exportadores; os 
devedores de empréstimos e investimentos; os turistas 
estrangeiros; os que recebem transferências do exterior. 

 Os que recebem são: os importadores; os 
‘devedores de empréstimos que remetem ao exterior o 
principal e os juros; os tomadores de investimentos que 
remetem ao exterior rendimentos do capital investido 
(lucros/dividendos); os que fazem transferências para o 
exterior. 

Pelo sistema brasileiro, as divisas são monopólio 
do estado, que é representado pelo Banco Central , o qual 
estabelece as condições pelas quais um banco pode operar 
em câmbio: 
� Os bancos deverão comprovar que desfrutam de linhas 

de créditos concedidas por banqueiros estrangeiros, 
até determinados limites que lhes permitam sacar a 
descoberto; 

� Os bancos podem comprar e vender moedas 
estrangeiras, mas, ao final do dia, o saldo deverá 
situar-se dentro dos limites permitidos de posições 
compradas e vendidas. 

 
Estrutura 

O mercado de Câmbio no Brasil está oficialmente 
dividido em: 
 Mercado de Câmbio de Taxas Livres (dólar comercial), 
instituído pela resolução nº 1.690 de 18 de março de 1990 , 
do CMN e destinado às operações de câmbio em geral, 
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enquadrando-se neste segmento as operações comerciais 
de exportação/importação e as operações financeiras de 
empréstimos e investimentos externos bem como o retomo 
ao exterior da remuneração destas operações. 
 Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes (dólar 
flutuante), instituído pela resolução nº 1.552 de 22 de 
dezembro de 1988, do CMN, legitimando um segmento de 
mercado que era até então considerado ilegal, 
enquadrando neste segmento as operações entre 
instituições financeiras como definidas pelo Banco Central. 
 
Características 
Em função das características das operações, elas se 
dividem basicamente em operações comerciais e 
operações financeiras. No que concerne à forma como as 
trocas são feitas, podemos classificá-las em: 
� Câmbio Manual – refere-se às operações que 

envolvem a compra e a venda de moedas estrangeiras 
em espécie, isto é, quando a troca se efetua com 
moedas metálicas ou cédulas de outros países. E o 
caso do turista que troca uma nota de cem dólares 
pelo seu equivalente em reais. 

� Câmbio sacado - ocorre quando, na troca, existem 
documentos ou títulos representativos da moeda. 
Neste tipo de operações, as trocas se processam pela 
movimentação de uma conta bancária em moeda 
estrangeira. Portanto o câmbio sacado pode se 
entendido como as operações que se processam 
através de saques, ou seja, as letras de câmbio ou 
cambiais, as cartas de crédito ou créditos 
documentários, as ordens de pagamento e os cheques. 

 
Elementos 

O Corretor de Câmbio é o intermediário nas 
operações de câmbio, isto é, funciona como contato entre 
clientes e os bancos autorizados a operar em câmbio. Os 
corretores que só trabalham no mercado de taxas livres 
(dólar comercial) não atuando, portanto, no mercado de 
taxas flutuantes (dólar turismo), têm como principal função 
procurar no mercado o melhor negócio com as melhores 
taxas para seus cliente efetuar o fechamento de câmbio. 

As operações são conduzidas e fechadas por 
telefone e totalmente calcadas nas palavras dos operadores 
das corretoras e dos bancos. 

A necessidade do mercado de câmbio decorre, 
fundamentalmente, da internacionalidade de comércio em 
confronto com a nacionalidade da moeda. Se houvesse 
apenas uma moeda no mundo, não existiriam os complexos 
problemas cambiais. 
 
Conceitos 

No mercado de câmbio, a moeda estrangeira é 
uma mercadoria, e como tal, está sujeita às forças de oferta 
e procura. A taxa cambial é a relação de valor entre duas 
moedas, ou seja, corresponde ao preço da moeda de um 
determinado pais em relação de outro país. A taxa de 
câmbio reais/dólares indica quantos reais são necessários 
para comprar um dólar. 

No atual mercado de câmbio brasileiro, a taxa 
cambial é livre, ou taxa flutuante. Neste tipo de mercado as 
taxas de câmbio não estão, teoricamente, limitadas por 
qualquer regulamentação oficial. A intervenção do Banco 
Central via dealers, tem sido feita sobre estoque de moeda 
e da seguinte forma: 
• Se a taxa de câmbio cai, ficando muito abaixo do nível 

desejado pelo Governo, o que indica que a oferta de 
moeda estrangeira é maior que a procura, o Banco 
central entra no mercado e compra o excesso de 
divisas, o que implica em gradual elevação de taxa ( a 

intervenção continua até que a taxa retome ao nível 
desejado); 

• Se a taxa de câmbio sobe, ficando acima das 
expectativas oficiais, o que indica que a oferta de 
moeda émenor do que a procura, o Banco Central 
lança mão de seus estoques de divisas e vende, no 
mercado, um determinado montante, aumentando 
assim a oferta e fazendo cair a taxa, voltando ao nível 
desejado. Quando do Banco Central resolve realizar 
uma operação de compra ou venda de moeda, os 
passos são os que seguem: 

1. Aciona todos os seus dealers e informa que haverá um 
leilão informal (Go Around) de câmbio e fixa o lote 
mínimo, geralmente de 500 mil dólares. ‘ “ 

2. O segundo contato do Banco central é para informar 
que o leilão será de compra ou de venda de moeda, ou 
de compra e venda (leilão de spread) e fixar as taxas . 
Neste momento é fixado o prazo para o dealer 
apresentar a quantidade de moeda que está disposto a 
comprar ou vender naquelas taxas. 

3. O Banco Central recebe .as propostas e divulga o 
resultado do leilão. O Banco Central tem interesse em 
que estas operações sejam cotidianas e, assim, os 
dealers são punidos se as divulgarem. 

 O número de dealers no mercado de câmbio é de 60, 
que representam 90% do mercado, em volume operado. 
 
OPERAÇÕES BÁSICAS  

São basicamente, a troca (conversão) da moeda 
de um pais pela de outro. Em relação ao estabelecimento 
operador, elas se classificam como: 
� Compra - recebimento de moeda estrangeira contra 

entrega de moeda nacional; 
� Venda -  entrega de moeda estrangeira contra 

recebimento de moeda nacional; 
� Arbitragem - entrega de moeda estrangeira contra 

recebimento de outra moeda estrangeira. 
 

As necessidades destas conversões podem surgir em 
função de: 
� Exportação - venda ao exterior de mercadorias e 

serviços com preço ajustado para pagamento em 
moeda estrangeira 

� Importação - compra de mercadorias e serviços com 
preço ajustado para pagamento em moeda estrangeira. 

� Transferências -  movimentação financeira de capitais 
de entrada ou saída do Pais. 
As operações de câmbio têm um enorme reflexo sobre 

o balanço de pagamentos, visto que este é o resultado do 
somatório daquelas. 

O Balanço de Pagamento é o registro sistemático de 
todas as transações econômicas que os residentes no País 
fazem com o resto do mundo durante o período anual. Não 
leva em conta o ocorrido nos outros anos. 

A legislação básica que regula o capital de empréstimo 
estrangeiro no Brasil consiste na seguinte: 

 
1. Lei n0 4.131 de 3 de Outubro de 1962, que 

regulamenta os empréstimos diretos, isto é, do credor 
internacional ao tomador brasileiro dos empréstimos. 

2. Resolução n0 63 de 21 Agosto de 1967, do Banco 
Central, que regulamenta os empréstimos do credor 
internacional a um banco estabelecido no Brasil, que 
por sua vez, repassa os recursos ás empresas 
brasileiras. 

A partir desta legislação, os capitais estrangeiros se 
movimentam das seguintes formas: 
� Empréstimos - sua característica básica é a de ser 

um capital transitório e restituível. 
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� Investimentos - consistem no chamado capital fixo ou 
capital de risco. 

� Financiamentos - estão relacionados à compra ou 
venda de mercadorias, bens ou máquinas a médio ou 
longo prazo, vinculando-se, portanto, à exportação ou 
importação. 

O controle da movimentação de divisas é um controle 
feito pelo BCDEN, cujo objetivo principal é evitar sua 
evasão, ou seja, que a moeda permaneça no exterior em 
nome de terceiros em detrimento do Pais. 

Nossa legislação proíbe o uso de moedas 
estrangeiras nas transações internas, bem como seu 
depósito em contas correntes junto aos bancos do Pais. Por 
este motivo, os pagamentos e recebimentos relativos à 
operações cambiais são efetuados entre estabelecimentos 
bancários, sem que ocorra transferência física da. moeda. 
As transferências são meramente contábeis, valendo-se os 
bancos do sistema de compensação mútua de seus débitos 
e créditos no exterior. 

 
6.1.1. Operações de Arbitragem 

A arbitragem consiste na compra de determinada 
quantidade de uma moeda e na venda de outra moeda 
estrangeira de forma que, aplicada a paridade entre elas, o 
resultado seja de equivalência, podendo a liquidação ser 
simultânea, pronta ou futura. 

Arbitragem Externa →→→→ consiste na remessa de 
divisas de uma praça para outra, buscando obter vantagens 
em função das diferenças de preço existentes. É 
representada pela venda de uma moeda estrangeira contra 
o recebimento de outra moeda também estrangeira. A 
arbitragem é a mecânica de compra de um amoeda no 
mercado em que seu preço estiver baixo e venda onde seu 
preço estiver mais alto, obtendo-se, com isso, o lucro 
desejado. A arbitragem é utilizada, também para que os 
bancos nacionais convertam dólares em outras divisas, 
através de utilização de linhas de crédito internacionais. 

Arbitragem Direta →→→→ É a transação efetuada por 
dois operadores localizados em praças de países 
diferentes, que arbitram suas respectivas moedas. 

Arbitragem Indireta →→→→ É a transação realizada por 
um operador que, atuando em sua base, efetua operações 
envolvendo as moedas nacionais de duas praças 
estrangeiras quer arbitrando as duas moedas ou mais de 
duas. 

Arbitragem Interna →→→→ As operações simbólicas de 
compra e venda simultâneas de câmbio têm por finalidade 
regularizar exigências de ordem cambial, não figurando, 
portanto, entre as transações normais que se caracterizam 
pela entrega efetiva de moeda. 

Câmbio Manual (Dólar Turismo!  Travellers Checks) 
→→→→ Envolve as operações de compra e venda, em balcão. 
Do dólar turismo e de travellers checks para pessoas físicas 
e jurídicas que irão deixar o Pais em futuro próximo. Nesse 
mercado, os ganhos dos bancos vêm do spread ou margem 
de lucro obtido na intermediação dos negócios. O interesse 
de uma instituição financeira nacional transforma-se em 
emissora dos travellers checks ou cheques de viagem 
reside no fato de os saldos das contas desses cheques no 
exterior constituírem-se em reserva cambial brasileira, além 
de auxiliarem na criação de linhas comerciais de 
financiamento de importação/exportação. Comparado a 
moeda corrente, o cheque de viagem apresenta, entre 
outras vantagens, a garantia de reembolso em caso de 
extravio ou roubo. Sua validade só existe se assinado duas 
vezes pela mesma pessoa. A contra assinatura só deve ser 
feita à vista do beneficiário. 

 

CONTRATO DE CAMBIO - CARACTERÍSTICAS 
O objetivo principal do contrato de câmbio é a 

compra e venda de moeda estrangeira, cuja entrega da 
moeda corresponde à liquidação do contrato. 

O contrato de câmbio visa a prestação de um serviço 
por um banco ao seu cliente. Quando este cliente for um 
exportador, o serviço bancário será a cobrança, no exterior 
de cambiais sacadas pelo exportador nacional contra o 
importador residente em outro pais. Quando for um 
importador o serviço bancário prestado será o recebimento, 
em moeda local, com o respectivo pagamento, ao 
fornecedor no exterior, do valor referente à mercadoria 
importada. 

O contrato de câmbio e’, portanto, um ato bilateral e 
oneroso, pelo qual o vendedor (exportador) vende o banco 
(comprador) as divisas estrangeiras, cuja entrega poderá 
ser a vista ou a prazo. 

O contrato de câmbio está disciplinado pela Lei n0 

4,595 de 31 de Setembro de 1964 (lei da reforma bancária). 
 
A contratação do câmbio poderá ocorrer prévia ou 

posteriormente ao embarque da mercadoria: 
 
  A utilização de um ACC muitas vezes é motivada 

pela oportunidade de obter reais imediatamente, de forma a 
obter vantagens na aplicação financeira sobre 

desvalorização cambial 
Os contratos de câmbio de exportação somente 

poderão ser liquidados com o prévio recebimento da moeda 
estrangeira, mediante créditos em conta mantida no 
exterior, por banco autorizado a operar em câmbio. Isto 
significa que o contrato de câmbio só será liquidado após o 
efetivo pagamento da exportação e a conseqüente 
transferência, pelo pais importador, dos recursos à conta do 
banco brasileiro. A cobertura cambial, em princípio, dá-se 
sempre em moeda conversível. A forma de pagamento 
poderá ser através de carta de crédito a vista ou à prazo, 
cobrança à vista ou à prazo, pagamento antecipado ou 
remessa sem saque. 

 
TAXAS DE CAMBIO  

Existe uma série de taxas de câmbio em dólar que 
regulam as operações de diferentes segmentos do mercado 
de câmbio, sempre com cotações de compra e venda 
oscilantes ao longo do dia. 

 
Taxa de câmbio Comercial (Dólar Comercial) 
Taxa de Câmbio para Repasse e Cobertura 
Taxa de Câmbio Interbancário Pronta (Dólar Pronto) 
Taxa de Câmbio Flutuante (Dólar Flutuante) 
Taxa de Câmbio Interbancário Flutuante  
Taxa de Câmbio de Mercado de Cabo (Dólar Cabo) 
Taxa de Câmbio de Mercado Paralelo (Dólar 

Paralelo) 
 

Com Prévia 
Contratação Total do 

Câmbio 

Com Prévia 
Contratação do 

Câmbio 

Com Posterior 
Contratação Total ou 

Parcial do Câmbio 
O exportador, a seu 
critério contrata o 
câmbio com um 
banco, antes do 
embarque da 
mercadoria (a 
contratação do 
câmbio significa a 
fixação de taxa 
cambial. ACC 
(Adiantamento do 
Contrato de Câmbio). 

O exportador, a 
seu, critério, 
contrata parte do 
câmbio previamente 
ao embarque e 
parte 
posteriormente, de 
forma a permitir 
uma melhor 
remuneração pela 
moeda estrangeira. 

Quando o exportador 
não necessitar de 
recurso financeiro 
para produzir a 
mercadoria, pois 
dispõe de recursos 
próprios, contratará o 
câmbio em até 180 
dias após o embarque 
da mercadoria. 
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As Bandas Cambiais →→→→ Com a implantação do 
Plano real, foi criado o conceito de bandas cambiais com o 
objetivo, entre outros, de controlar a entrada de recursos 
externos. O Banco Central passou a, eventualmente, 
comprar dólar por uma taxa inferior á taxa de venda. Uma 
diferença ampla entre as duas cotações é um fator de 
desestimulo ao smart money, à medida que o percentual 
dessa diferença não permita compensar, no prazo de 
oportunidade, a diferença entre as taxas de juros internas e 
externas. Exemplo: 

Taxa de Juros Interna 6% a.m. 
Taxa de Juros Externa 2 % a.m. 
Diferença entre Taxas 4%  a.m. 
Cotação de Venda R$ 1,00 = US$ 1,00 
Cotação de Compra R$ 1,00 = US$ 1,04 
Diferença entre Cotações 4% 
O ganho das taxas de juros é perdido na conversão 

de dólares em reais. 
Desvalorização Cambial →→→→ Quando a economia de 

um país sofre os efeitos da inflação, ou seja, se os custos 
dos produtos produzidos internamente crescem haverá a 
necessidade, de forma a manter a competitividade desses 
produtos no mercado internacional, de alterar as taxas de 
câmbio que permitam o reajuste dos preço internos aos 
preços externos após compensado o desconto da inflação 
externa. 

Mercado Interbancário em Moeda →→→→ Os bancos, 
para acertarem suas posições de câmbio, poderão comprar 
ou vender moedas estrangeiras entre si. O mercado 
Interbancário funciona como uma válvula reguladora da 
liquidez do mercado de câmbio e, também como uma fonte 
de captação de reais. As compras e vendas no 
interbancário podem ser para entrega pronta ou futura 
geralmente a curto prazo, variando entre 30, 60, 90, 120 e 
180 dias. As taxas oscilam em função do prazo de entrega. 
Urna das principais operações especificas da área de 
câmbio que viabiliza esse objetivo é a compra de dólares 
futuros no interbancário. 

 

REMESSAS 
As remessas de ou para o exterior são usadas , 

normalmente, através de ordens (cheque, ordem por carta, 
ordem por telex, telegráfica ou fax). Tratando-se de uma 
operação financeira, o banco opera em câmbio pronto, 
pagando à vista ao cliente o equivalente em reais. 

O Banco vende moeda estrangeira, creditando em 
sua conta, o banqueiro no exterior cumpridor da ordem. 
Tratando-se de operação financeira, o banco em câmbio 
pronto, recebendo à vista do cliente o equivalente em reais 
ou debitando-o em sua conta de depósito. 

 
SISCOMEX 

SISCOMEX →→→→ O Sistema Integrado de Comércio 
Exterior , é uma nova sistemática administrativa do 
comércio exterior brasileiro, que integra as atividades~ afins 
do Departamento de Comércio Exterior (Decex), da 
Secretaria da Receita Federal (SRF) e do banco 
Central’(BC) no registro, no acompanhamento e no controle 
das diferentes etapas das operações de exportação e 
importação. 

O registro eletrônico das informações desburocratiza, 
reduz custos e possibilita a emissão de um único 
documento institucional para cada operação denominado 
comprovante de Exportação (CE) ou Comprovante de 
Importação (CI). 

A ligação dos equipamentos aos Siscomex se faz 
pela rede do Sisbacen para os bancos e corretoras de 
câmbio e pela rede Serpro nos demais casos. 

O acesso ao Siscomex poderá ser efetuado, desde 
que habilitado e credenciado em: 

� Agências do Banco do Brasil que operem em 
comércio exterior; 

� Agências de bancos que operem em câmbio; 
� Corretoras de Câmbio; 
� Despachantes aduaneiros; 
� No próprio estabelecimento do exportador ou 

do importador, observados os critérios específicos para 
ligação; 

� Outras entidades habilitadas 
Salas de contribuintes da Receita Federal. 
 
 

7.OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS:  
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO FUNCIONAMENTO 
7.1. Instituições 

O mercado de Derivativos é o mercado no qual a 
formação de seus preços deriva dos preços do mercado à 
vista. Neste Universo, podemos identificar os mercados a 
termos, os mercados de opções, os mercados futuros e o 
mercado de swaps. 

 
DO MERCADO A TERMO  

Os mercados a termo são semelhantes aos mercado 
futuros, pelo fato de serem acordo de compra e venda de 
um ativo em uma data futura, por preço previamente 
estabelecido. No entanto, não são negociados em bolsas 
com as mesmas características dos contratos futuros, já 
que são acordos particulares entre duas instituições 
financeiras e/ou seus clientes. 

A) Contrato a Termo DI 4 O mercado futuro de 
Depósitos Interfinanceiros de um dia (DI) não funciona 
como um hedge (proteção) perfeito porque tem valores 
específicos de contrato e datas de vencimento fixos. Para 
eliminar, de certa forma, tal dificuldade foi criado o mercado 
a termo de DI. No termo de DI, os valores e a data de 
vencimento, desde que entre dois e até 90 dias, são 
determinados pelas partes envolvidas, de acordo com seus 
interesses. Os contratos a termo DI podem ser negociados 
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entre dois bancos ou com a participação de pessoas 
jurídicas não-financeiras. Os contratos podem ser com ou 
sem garantia. 

B) Contrato a termo de BBC de 28 Dias 4 O 
contrato a termo de BBC compete com o mercado de 
balcão de termo de BBC, em que as instituições negociam 
este titulo para liquidação futura. Permitem entre outras 
coisas, o hedge das posições assumidas pelas instituições 
financeiras nos leilões semanais primários do BBC 
realizados pelo BC. Trata-se de uma aposta em torno do 
preço unitário (PU) e, portanto de taxa de juros projetada 
para um BBC que ainda está para ser emitido pelo BC. 
Com o depósito de margem, a BM&F fornece garantia de 
sua liquidação. O risco é, portanto é da BM&F. No mercado 
de balcão, as instituições têm que arcar com os riscos de 
diferentes parceiros e os limites de crédito em relação a 
eles têm de ser respeitados. Não têm ajuste diário e seu 
vencimento é semanal. 

O) Contrato a Termo de Certificados de Energia 4 
Permite às empresas garantirem antecipadamente o preço 
da energia. O contrato pode ser utilizado para quitação de 
pagamento de energia à companhia de energia elétrica 
emissora após vencido o prazo de carência de 12 meses a 
partir do leilão. O prazo de vencimento do titulo é de 24 
meses. O conceito deste certificado é o da securitização de 
recebiveis, que também poderá ser utilizado para 
pagamento de serviços e impostos. Os títulos são 
escriturais e nominativos, ficando registrados no Cetip, e 
negociados em leilão na BM&F. Os papéis têm prazo fixo e 
não podem ser resgatados antes do vencimento. Se o 
aplicador precisar de dinheiro com antecedência, terá de 
vendê-los no mercado de recompra. 

 
DO MERCADO DE OPÇÕES 

Os Mercados de Futuros, a Termo e, de Swaps são, 
de uma forma ou de outra, eficazes em eliminar o risco de 
um investidor que detenha uma determinada posição física. 
Ao usar qualquer um desses instrumentos, o investidor fixa 
um valor futuro ( de taxa de câmbio, da taxa de juros, de 
uma ação ou de uma mercadoria). Isso significa que ele fica 
protegido das consequências de um cenário desfavorável 
(preços subirem quando ele está vendido, por exemplo). 
Em compensação, se o cenário fosse favorável à posição 
mantida pelo investidor, ele não poderia mais se beneficiar 
dessa situação porque tem a obrigação de liquidar a 
operação ao preço previamente definido. 

No mercado de derivativos o instrumento que 
possibilita essa forma de hedge é o Mercado de Opções. 
Neste mercado, se o investidor tiver uma posição vendida, 
ele poderá comprar o ativo pelo preço predefinido se o 
cenário for de preços em alta e, poderá abrir mão de seu 
direito de comprá-lo no mercado de opções para comprá-lo, 
a preços de mercado no mercado à vista, se o cenário for 
de preços em baixa. 

 A principal característica que distingue as opções 
dos demais instrumentos derivativos é a assimetria. Nos 
demais instrumentos o comprador e o vendedor têm direitos 
e obrigações; nas opções, o comprador tem apenas direitos 
e não obrigações, enquanto o vendedor tem apenas 
obrigações. 

As opções dão ao investidor o melhor dos mundos, 
podendo se afirmar que as opções são um instrumento 
especial de hedge. 

Para obter esta vantagem, ele deverá pagar 
antecipadamente um preço (no caso, o prêmio) que, na 
prática, representa o custo de eliminação do cenário 
desfavorável. 

 

DO MERCADO FUTURO 
O mercados de futuros tem como objetivo básico a 

proteção dos agentes econômicos (produtores primários, 
industriais, comerciantes, instituições financeiras e 
investidores) contra as oscilações de preços de seus 
produtos e de seus investimentos em ativos financeiros. 

Existem para facilitar a transferência; distribuição do 
risco entre os agentes econômicos e permitem a realização 
de operações de financiamento ou arbitragem quando o 
preço futuro de um ativo supera a composição se seu preço 
à vista, acrescido dos custos de carregamento da operação, 
ou seja, a taxa embutida na operação futura supera as 
taxas de empréstimo no mercado financeiro. Permitem 
ainda que as operações de caixa quando o preço futuro do 
ativo não superar a composição do seu preço à vista com 
os custos de carregamento da operação, ou seja, a taxa 
embutida na operação futura for inferior às taxas de 
aplicação no mercado financeiro. 

O conceito mais importante para o entendimento da 
formação de preço nos mercados futuros é o conceito de 
base, que é a diferença entre o preço futuro de uma 
mercadoria para um determinado vencimento e o preço à 
vista dessa mercadoria. 

A base corresponde, em valor, ao custo de se manter 
a posse de mercadoria fisica até a data de vencimento do 
contrato futuro em situação normal de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A discrepância desses preços em relação à base é 

que gera a possibilidade das. operações de financiamento 
ou de caixa. A base evolui porque o preço futuro tendem a 
mover-se na mesma direção, embora não necessariamente 
na mesma ordem de grandeza, a base tende a zero á 
medida que se aproxima a data de vencimento do contrato. 

Os agentes econômicos ao participarem deste 
mercado podem fazê-lo sob dois enfoques: o de Hedger ou 
de especulador. Todas as operações neste mercado estão 
vinculadas a um contrato. Todos os contratos são ajustados 
diariamente em dinheiro, através da Câmara de 
Compensação, em função da variação dos seus valores de 
referência, razão pela qual o aplicador tem que fazer um 
depósito prévio como garantia. Se as condições de 
mercado recomendarem, as bolsas poderão exigir margem 
adicional para um ou todos os mercados. 

Os ajustes diários das posições, cujos valores variam 
de um ativo para outro de acordo com sua volatilidade, 
complementam as garantias. Caso o aplicador não honre 
seus compromissos, quando os ajustes diários, suas 
garantias são executadas de imediato. 

 Quem está vendido perde se o preço sobe e ganha 
se o preço cai. 

Existe os limites para as oscilações diária dos preços 
do mercados futuros, com base nas variações habituais dos 
preços nos mercados à vista. 

As principais características do mercado futuro são: 
• enorme possibilidade de alavancagem de 

resultados; 
• elevado nível de risco envolvido; 
• envolvimento de pessoal altamente especializado; 
• agilidade do processo negocial; 

Data de vencimento do contrato futuro 
                                           Tempo  

Preço a Futuro  
Preço a Vista  
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• a necessidade premente de informações 
atualizadas 

• a atualização constante ao estado da arte de 
teleinformática. 
OPERAÇÕES DE SWAP 

O Mercado de Swaps veio a permitir a obtenção de 
um hedge perfeito, já que permite estabelecer um acordo 
com data de vencimento do exato interesse das partes. 

A Câmara para Assuntos de Administração de Riscos 
foi criada em junho de 1997, com o objetivo de concentrar 
os esforços despendidos pelas diversas associações de 
classe, no sentido de interagir com o Banco Central do 
Brasil no estabelecimento de políticas e práticas de gestão 
de risco e alocação de capital. A Câmara reúne, assim, 
representantes da ABBC, ABBI, ANBID, ANDIMA, BM&F, 
CETIP e FEBRABAN. O Banco Central do Brasil participa 
das reuniões da Câmara, como convidado. 

As primeiras reuniões da Câmara têm se 
concentrado na análise das novas regras de alocação de 
capital para as operações de swap, previstas na Resolução 
n0 2.399/97, nas Circulares n05 2.770/97 e 2.771/97 e na 
Carta Circular n0 2.754/97. Este conjunto de normas 
suscitou algumas dúvidas, o que levou a Câmara a produzir 
esta cartilha, que conta com a íntegra dos normativos acima 
mencionados, com alguns exemplos numéricos e com uma 
relação de perguntas e respostas. Posteriormente, foram 
divulgadas também as Circulares nos 2.779/97 e 2.784/97 
com a atualização dos fatores de risco e dos coeficientes de 
correlação, além de novos esclarecimentos sobre o 
assunto. 

As explicações apresentadas a seguir certamente 
não eliminarão todas as dúvidas suscitadas pelas novas 
regras. 
 
Apuração do Risco de Crédito em Operações de Swap 

As novas regras de alocação de capital determinadas 
pelo Banco Central do Brasil estão focadas no risco de 
crédito das operações de swap, e, neste sentido, se 
constituem em um aprimoramento em relação à Resolução 
n0 2.262/96, que previa o netting das operações e que foi 
revogada pelas novas normas. 

Na essência, o Banco Central baseou-se nos 
conceitos descritos pelo Comitê de Supervisão Bancária de 
Basiléia. Estes conceitos são utilizados internacionalmente 
tanto para efeitos de alocação de capital, atendendo ao 
requerimento dos bancos centrais, como .para o 
gerenciamento de linhas de crédito nas instituições. O 
artigo do BIS -Bank for International Settlements 
denominado Treatment of Potential Exposure for Off-
Balance-Sheet Items sugere que: 

“A melhor maneira para avaliar-se o risco de crédito 
em operações realizadas no mercado de derivativos é 
obrigar às instituições financeiras a calcular o custo de 
reposição corrente, através da marcação a mercado de 
cada um de seus contratos, e adicionar a esta estimativa, 
um valor que reflita a exposição potencial futura para o 
prazo remanescente dos contratos. Assim, o cálculo do 
risco de crédito de derivativos corresponderia à soma das 
parcelas relativas: 

- ao custo de reposição (obtido através do processo 
de marcação a mercado) de todos os contratos que 
apresentem resultados positivos; e 

- à exposição potencial futura, calculada com base 
nos valores referenciais das operações e tendo em vista a 
maturidade residual de cada contrato”. 

 
O conceito de marcar a mercado uma operação de 

swap pode não ser tão familiar, principalmente em função 
da inexistência de um mercado secundário de swaps no 

Brasil. Este conceito consiste em estabelecer o preço atual 
da operação de tal forma que sua reposição permita ao 
adquirente os mesmos resultados de uma nova operação 
com características de fluxos de caixa e prazo 
remanescentes, iguais ao da operação original. Tal 
procedimento consiste em calcular o valor de resgate de 
cada um dos termos (ativo e passivo) do swap e desagiá-
los pelas taxas existentes no mercado para o prazo a 
decorrer da operação. A diferença entre os termos ativo e 
passivo indicará o resultado da operação, marcada a 
mercado, ou, em outras palavras, seu custo de reposição. 

A exposição corrente (custo de reposição) integra a 
base de alocação de capital na proporção do lançamento 
na conta 3.0.6.50.20-0 “Valor de Mercado Positivo de 
Swap”, estabelecida pela Circular n0 2.770/97 e pela Carta-
Circular n0 2.754/97. Esta providência substituiu o valor a 
alocar especificado na conta 1.8.4.53.00-3 “Operações de 
Swap - Diferencial a Receber”, do Anexo IV da Resolução 
n0 2.099/94.1 

A exposição potencial (definida como RCDi na 
Resolução n0 2.399/97) quantifica o risco decorrente de 
uma possível mudança nas taxas de mercado que seja 
favorável ao resultado da operação - e que, por 
conseguinte, venha a representar risco de crédito. 

A soma dessas duas componentes (exposição 
corrente e exposição potencial) totaliza o risco de crédito da 
operação de swap.. Na Resolução n0 2.399/97, o Bacen não 
soma diretamente estas duas exposições, estabelecendo 
tratamento próprio para cada uma delas. 

Obviamente, o conceito de exposição corrente 
implica a existência de taxa ou preço de mercado para o 
cálculo do custo de reposição da operação. Fez-se 
necessário, também, adotar critério para o caso dos swaps 
em que não existisse amostra representativa para a 
determinação de um preço/taxa de mercado. Para estas 
operações, o Bacen adotou o conceito da exposição 
original, que consiste no cálculo da exposição para o prazo 
contratado da operação de swap - ou pelo menos, desde 
sua última marcação a mercado. 

Para os swaps cuja marcação a mercado deixe de 
ser possível, a partir dos dados apurados pela BM&F e 
divulgados pelas entidades que compõem a Câmara, o 
capital a ser alocado será calculado tendo por base o prazo 
contratado originalmente. Se, porventura, os preços/taxas 
passarem a ser divulgados, permitindo a marcação a 
mercado, a operação deixa de ser calculada utilizando-se o 
conceito de exposição original. 

Da mesma forma, para as operações cujos 
preços/taxas divulgados permitiam a marcação a mercado e 
que, por qualquer motivo, isto não seja mais possível, a 
exposição original tomará como base não o prazo 
contratado, mas sim o prazo decorrido desde a última 
marcação a mercado. O custo de reposição positivo desta 
operação, não importa há quanto tempo tenha sido 
calculado, deverá ser considerado para efeito de alocação 
de capital, não devendo ser excluido da conta 3.0.6.50.20-0 
“Valor de Mercado Positivo de Swap” 

São apresentados, adiante, exemplos de apuração 
do Risco de Crédito para swaps que combinam indexadores 
e métodos de interpolação diferentes. Note-se que os 
critérios de interpolação sugeridos nos exemplos para a 
obtenção dos preços/taxas de mercado para prazos 
intermediários não são os únicos possíveis. Por fim, são 
indicadas, também, as contas do Cosif em que os valores 
apurados devem ser registrados. 

1 - Os procedimentos de contabilização das 
operações de swap permanecem inalterados, em nada se 
confundindo com a metodologia de marcação a mercado e 
seu registro na conta 3.0.6.50.20-0 “Valor de Mercado 
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Positivo de Swap”, utilizada para fins exclusivos çlo cálculo 
de alocação de capital. 

2 - Os fatores de alavancagem são diferenciados 
para cada um dos componentes do cálculo. 

Perguntas e Respostas 
As diversas entidades que compõem a Câmara 

receberam algumas consultas relativas à interpretação e à 
implementação das normas para a apuração do risco de 
crédito das operações de swap. As principais dúvidas foram 
as seguintes: 

 
O que significa a expressão “marcar a mercado” 

(mark to market)? 
O cálculo do custo de reposição de uma operação de 

swap - ou seja, sua marcação a mercado - é definido como 
a diferença entre os valores presentes da parte ativa e da 
parte passiva da operação, calculados a partir das taxas de 
mercado para o período entre a data da marcação a 
mercado e a data de vencimEnto da operação. 

 
Que valores devem ser contabilizados nas contas 

1.8.4.53.00-3 “Operações de Swap - Diferencial a 
Receber” e 4.9.5.53.00-6 “Operações de Swap - 
Diferencial a Pagar”? 

Nestas contas devem ser lançados, respectivamente, 
os valores a receber/pagar (positivo/negativo) apurados 
pela diferença entre as curvas ativa e passiva dos swaps. 
Estas contas, que já existiam na regulamentação anterior, 
continuam indo para o balanço, mas deixam de entrar no 
cálculo do capital exigido. 

 
Que valores devem ser registrados nas contas 

3.0.6.50.20-O “Valor de Mercado Positivo de Swap” e 
3.0.6.50.30-3 “Valor de Mercado Negativo de Swap”? 

Pela nova regulamentação, os custos de reposição 
das operações (operações “marcadas a mercado”) são 
lançados em contas de compensação especificas, 
3.0.6.50.20-0 “Valor de Mercado Positivo de Swap” e 
3.0.6.50.30- 3 “Valor de Mercado Negativo de Swap”, 
exclusivamente para fins do cálculo do patrimônio liquido 
exigido de cada instituição. Como a legislação tem por 
objetivo definir a alocação de capital em função do risco de 
crédito, somente a conta onde se registra o custo de 
reposição positivo é considerado neste cálculo. 

 
Como deve ser calculado o RCDi - Risco de 

Crédito de Derivativos, para as operações cujos pra zos 
forem intermediários àqueles divulgados pelo Banco 
Central na tabela de fatores de riscos? 

Por motivos práticos foi considerado pelos membros 
da Câmara e pelo próprio Banco Central como mais 
adequado, nestes casos, a utilização do prazo 
imediatamente superior. Por outro lado, com o objetivo de 
melhorar este cálculo, já foi proposta pela Câmara, e está 
em fase de implementação, a divulgação de um número 
maior de prazos intermediários na tabela de fatores de 
riscos. Foi sugerida, também, a adoção de um critério de 
extrapolação para swaps acima de 720 dias, que se 
encontra em análise pelo Banco Central. 

 
Como executar a marcação a mercado dos swaps 

que tenham prazos intermediários àqueles apurados 
pela BM&F e divulgados pela Câmara? 

A escolha do método de interpolação da curva para a 
marcação a mercado fica a critério de cada instituição, 
desde que respeitadas as taxas médias divulgadas pela 
Câmara e mantida a consistência dos procedimentos 
adotados. Nos exemplos que constam da cartilha, existem 
algumas sugestões de como se fazer a interpolação. 

 
Qual o fator de risco (Ri) a ser utilizado para as 

operações que tenham uma ponta pre-fixada? 
Adota-se o princípio de que a ponta prefixada tem Ri 

igual a zero. Assim, a tabela anexa à Circular n0 2.771/97 já 
apresenta o “R” para qualquer ativo/passivo para os prazos 
correspondentes. ( Obs.: Esta tabela foi atualizada pela 
Circular n0 2.784/97 - ver adiante.) 

 
Em que casos devem ser utilizados os fatores de 

risco divulgados na coluna “Outros”? 
A coluna “Outros” é referente a swaps em que um 

dos termos da operação não se encaixa nas categorias 
para as quais existam fatores de risco divulgados pelo 
Banco Central do Brasil, tais como swaps referenciados em 
TJLP, em outras moedas estrangeiras etc. (ver exemplo 5). 

 
Como calcular o risco de crédito de operações 

que estejam referenciadas em índices de preços? 
‘Nos casos de swaps referenciados em índices de 

preços contra ativos/passivos de qualquer outra categoria, 
exceto os próprios índices de preços, o cálculo do RCDi far-
se-á mediante a utilização dos fatores de risco da coluna 
Índices e da coluna relativa ao outro referencial, além da 
correlação respectiva. Nos casos de swaps em que ambos 
os referenciais adotados são índices de preços, o fator de 
risco Ri será o mesmo para os dois termos. O mesmo se 
aplica aos caso.s de swaps de “Outros” contra “Outros”. 

Como fazer a marcação a mercado das operações 
em que um dos termos corresponda a um percentual de  
uma taxa ou de um indexador? 

A atualização da curva até a data da “marcação a 
mercado” far-se-á pelo percentual original da operação. 
Desta data em diante, o cálculo é feito utilizando-se 
diretamente as taxas/preços médios de mercado apurados 
pela BM&F e divulgados pela Câmara, sem levar em 
consideração o percentual (ver exemplo 2). 

 
O que é e quando deve ser adotado o critério de 

Exposição Original (“Original Exposure”)? 
O conceito de Exposição Original deve ser adotado 

naquelas operações em que a inexistência de informações 
consistentes para as taxas/preços de mercado não permita 
a marcação a mercado. No cálculo da Exposição Original, o 
RCDi deve ser apurado tendo por base o prazo que vai da 
data da última “marcação a mercado” - caso isto tenha sido 
possível em algum momento - até a data do vencimento da 
operação. 

 
8. GARANTIAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

São as operações em que o banco se solidariza com 
o cliente em riscos por este assumido. Evidentemente que a 
instituição só será solidária com aqueles clientes cuja 
análise de créditos os indicar como risco pequeno ou zero 
de inadimplência. 

 
AVAL 

  O Aval é uma obrigação pelo banco, a fim de 
garantir o pagamento de um título de crédito de um cliente 
preferencial. Por ser uma garantia cambiaria, só pode ser 
dada em um título de crédito, nunca em outro instrumento. 

É portanto, a garantia plena e solidária que o banco 
dá de qualquer cliente obrigado ou co-obrigado em título 
cambial. Ele pode ser de dois tipos: 

Aval completo/plena/em preto →→→→ quando traz o nome 
da pessoa em favor de quem é dado; 

Aval em branco →→→→ quando não traz o nome da 
pessoa, em nome de quem é dado sendo mera assinatura 
do avalista. 
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  O aval pode ser completo ou parcial, ou seja, pode 
garantir a dívida inteira ou parte dela. Ao conceder o aval, o 
banco toma-se mero avalista do cliente avalizado. 

 
FIANÇA 

A fiança é uma obrigação escrita. E um contrato 
através do qual o banco (neste caso, o fiador) garante o 
cumprimento da obrigação de seu cliente (neste caso, o 
afiançado), junto a um credor em favor do qual a obrigação 
deve ser cumprida (neste caso, o beneficiário). 

E, portanto, a obrigação acessória assumida pelo 
banco, quando se responsabiliza total ou parcialmente pelo 
cumprimento da obrigação de seu cliente devedor, caso 
este não cumpra ou não possa cumpri-la. Por se tratar de 
garantia e não de uma operação de crédito, a fiança 
bancária está isenta de IOF. Ao nível do banco, a totalidade 
das fianças em vigor não pode, em nenhum momento, 
exceder cinco vezes o patrimônio líquido ajustado do 
banco. Normalmente, as fianças são prestadas pelos 
bancos aos clientes, com a finalidade de viabilizarem o 
acesso destes às linhas e crédito abertas por outras 
instituições financeiras. 

A concessão da fiança se estende por todo o período 
de duração do financiamento observados para o banco os 
limites convencionados pelo .BACEN para operações deste 
tipo. 

A fiança é normalmente baixada: 
  Quando do término do prazo de validade da Carta 

de Fiança, desde que assegurado o cumprimento das 
obrigações assumidas pelas partes contratantes; - 

  Mediante a devolução da Carta de Fiança; 
  Mediante a entrega, ao banco, da declaração do 

credor (beneficiário), liberando a garantia prestada. 
  É uma operação que deve ser aprovada pela área 

de crédito dos •bancos e cujo custo ao cliente negociado 
caso a caso, sendo, normalmente, cobrados custos 
adicionais do registro dos contratos de fiança. 

  É muito comum a concessão de fianças para que 
as empresas industriais se habilitem a linhas de crédito de 
financiamento de exportações junto ao Banco do Brasil ou 
ao Banco Central. 

 
8.2.1 Características 

O Banco Central, nas suas atribuições, autoriza 
outorgar fiança bancária nas seguintes situações: 

• Participação em concorrência públicas ou 
particulares, licitações, tomadas de preços; 

• Contratos de construção civil; 
• Contratos de execução de obras; 
• Contratos de execução de obras adjudicadas por 

meio de concorrências públicas ou particulares; 
• Contratos de integralização de capitais (pessoas 

jurídicas); 
• Contratos de prestação de serviços em 

empreitadas; 
• Contratos de prestação de serviços em geral; 
• Contratos de fornecimento de mercadorias, 

máquinas, materiais, matéria-prima, etc.; 
• Adiantamentos relativos a contratos de prestação 

de serviço, ou simplesmente adiantamentos ou sinais, 
conforme condições expressas em ordens de compra, 
pedidos de mercadoria ou assemelhados; 

• Aquisição ou compra de mercadorias, produtos, 
matérias-primas, no País, até determinado valor, garantindo 
praticamente um limite de crédito para compras, em um 
determinado valor e num determinado período; 

Compra específica de mercadorias, produtos, 
máquinas, equipamentos, matérias-primas (no País ou no 

exterior), comprovada através de cópias de pedidos, 
ordens de compras, contratos, faturas pró-forma, guia 

de importação; 
• Liberação de veículos e outros bens móveis, 

vinculados a contratos por alienação fiduciária, convênio, 
caução, penhor mercantil ou hipoteca; 

• Isenção de tributos junto à alfândega, para 
permanência temporária de máquinas equipamentos, etc. 

• Liberação de máquinas, equipamentos e 
mercadorias retidos nas alfândegas e outros órgãos 
públicos; 

• Obtenção de liminar resultante de mandado de 
segurança destinados a sustar cobrança de impostos e 
taxas; 

• Interposição de recursos em processos 
administrativos judiciais 

• Pagamento de débitos fiscais, previdenciários, 
trabalhistas ou seu parcelamento 

• Pagamento de armazenagem de mercadorias 
importadas 

• Operações ligadas ao comércio exterior 
Por outro lado, o Banco Central, nas suas 

atribuições, veda a concessão de Cartas de Fiança: 
Que possam, direta ou indiretamente, ensejar aos 

favorecidos a obtenção de empréstimos em geral, ou 
levantamento de recursos junto ao público, ou que 
assegurem o pagamento de obrigações decorrentes da 
aquisição de bens e serviços; 

Que não tenham perfeita caracterização do valor em 
moeda nacional e vencimento definido, exceto para garantir 
interposição de recursos fiscais ou que sejam garantias 
prestadas para produzir efeitos perante órgãos fiscais ou 
entidades por elas controladas, cuja delimitação de prazo 
seja impraticável; 

  Em moeda estrangeira ou que envolva risco de 
variação de taxas de câmbio, exceto quando se tratar de 
operações ligadas ao comércio exterior. 

Vinculadas, por qualquer forma à aquisição de 
terrenos que não se destinem ao uso próprio ou que se 
destinem à execução de empreendimentos ou unidades 
habitacionais; 

A diretoria do banco e membros dos conselhos 
consultivos ou administrativos, fiscais e semelhantes, bem 
como aos respectivos cônjuges; 

Aos parentes até o segundo grau das pessoas a que 
se refere a alínea anterior; 

As pessoas físicas ou jurídicas que participem do 
capital do banco, com mais de 10% , quaisquer dos 
diretores ou administradores da própria instituição 
financeira, bem como seus cônjuges e respectivos 
parentes, até o segundo grau. 

Se a afiançada, por qualquer circunstância não 
cumprir com as obrigações perante o beneficiário e, 
conseqüentemente, o banco louvar a fiança concedida, o 
débito daí resultante passa a ser uma operação de crédito 
sujeita ao IOF a partir do vencimento e até sua total 
liquidação, onerada pela maior taxa cobrada pelo banco. 

Bid Bond →→→→ este tipo de carta garantia emitido pelo 
banco a pedido de seu cliente tem a finalidade de habilitá-lo 
à participação em uma concorrência pública aberta no 
exterior, para o fornecimento de bens ou serviços, 
garantindo as condições de venda do produto, relativas ao 
cumprimento de preços, prazos e demais características do 
contrato. 

Perfomance Bond →→→→ É a fiança prestada por um 
banco a um cliente que tenha assumido um contrato de 
execução longa, de forma a proteger o contratante das 
perdas resultantes da não eventual conclusão do contrato 
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na forma como foi contratado. Está muito ligada a obras 
públicas ou fabricação de navios, aviões ou bens de capital. 
No caso das operações de comércio exterior, é a garantia 
de entrega do produto lá fora, com qualidade. 

 
PENHOR MERCANTIL 

PENHOR MERCANTIL →→→→ É espécie contratual 
segundo a qual o devedor, ou alguém por ele, entrega ao 
credor, coisa móvel, em garantia de uma obrigação. 

Elementos: 
• Credor; 
• Devedor; 
• Coisa móvel objeto do contrato acessório de 

penhor mercantil. 
Características: 
Acessoriedade - é a garantia do contrato principal; 
• Formalismo 
• Constitui-se com a entrega efetiva da coisa móvel 

ao credor pignoratício. Entretanto, a posse da garantia 
pode, por exceção, permanecer com o devedor, como por 
exemplo, no penhor agrícola, pecuário ou industrial. Quem 
detém a coisa móvel, seja o credor ou o devedor o faz na 
qualidade de depositário; 

• É direito real de garantia sobre a coisa alheia. 
Conseqüência Jurídica Básica: 
• Vencida e não paga a divida o credor pignoratício 

pode requerer a venda judicial da coisa móvel dada em 
garantia para satisfação da divida. 

Em determinadas situações o contrato de penhor 
origina-se diretamente da Lei, sem necessidade de contrato 
especifico. É ocaso, por exemplo, dos hoteleiros que são 
credores pignoratícios sobre as bagagens e pertences dos 
hóspedes; dos locadores sobre os móveis dos locatários e 
outras situações específicas. 

Art. 776. São credores pignoratícios, 
independentemente de convenção: 
I -  os hospedeiros, estalajadeiros ou fornecedores de 

pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, jóias 
ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses 
tiverem consigo nas respectivas casas ou 
estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí 
tiverem feito; 

II -  o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens 
móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o 
mesmo prédio, pelos alugueres ou rendas. 

 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

Transferência ao credor do domínio e posse de um 
bem, em garantia ao pagamento de uma obrigação que lhe 
é devida por alguém. O bem é devolvido a seu antigo 
proprietário depois que ele resgatar a dívida. 
 
HIPOTECA 

Garantia de pagamento de urna divida dada sob a 
forma de um bem imóvel (com exceção de navios e aviões, 
que também podem ser hipotecados). Embora conserva a 
posse do bem, o devedor só readquire sua propriedade 
após o pagamento integral da dívida. Se a dívida não for 
paga, ou se for paga uma parte dela, ao fim do prazo 
contratado, o credor pode executar a hipoteca, assumindo a 
propriedade total do bem. 
 
FIANÇAS BANCÁRIAS 

Garantia dada por uma pessoa (fiador) de que 
pagará parte ou total das dívidas de outra pessoa, se esta 
não puder pagá-las. 
 
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC) 

Como é do nosso conhecimento, lá pelos meados 
de 1995 ocorreu a intervenção do Banco Central no Banco 
Econômico. 

Àquela época os correntistas e investidores em 
produtos bancários tinham, como sua única proteção no 
caso da quebra de uma instituição financeira, o Fundo 
Garantidor de Depósitos e Letras Imobiliárias - FGDLI, que 
protegia apenas os depósitos em Cadernetas de Poupança, 
até o limite de R$ 5.000,00. 

Os valores aplicados em CDB/RDB ou, 
depositados em conta corrente, iam literalmente para o 
espaço e, era exatamente isso o que estava acontecendo 
com os, então, infelizes clientes e investidores do falecido 
Banco Econômico. 

A busca de soluções legais e/ou de mercado por 
parte do Governo e do BC, que pudessem resolver a 
desesperadora situação dos clientes daquele que era, à 
época, o mais antigo banco privado do Brasil, esbarravam 
na legislação e nos regulamentos vigentes. 

A verdade é que, se a situação do Econômico era 
caótica, a do Nacional não tinha nem adjetivo que a 
classificasse. 

Se o Banco Nacional, naquele crítico momento, 
também viesse a sofrer um processo de intervenção por 
parte do BC então, o Sistema Financeiro Nacional correria 
efetivamente o chamado risco sistêmico. 

O risco sistêmico é o risco de quebra do sistema 
financeiro pela perda de confiança dos correntistas e 
investidores que, não confiando mais que os bancos 
guardem e apliquem adequadamente suas economias 
correm, todos ao mesmo tempo, para os bancos sacando 
suas economias e colocando-as debaixo do colchão. É a 
tragédia maior que pode acontecer ao sistema financeiro de 
um país). 

Diante da crise evidente e iminente, o risco virou 
oportunidade e Governo e BC viabilizaram, com grande 
competência, a criação do Fundo Garantidor de Créditos - 
FGC e do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional - Proer. O 
Fundo Garantidor de Créditos - FGC foi criado como uma 
associação civil sem fins lucrativos, com personalidade 
jurídica de direito privado. 

Foi regulamentado pela Resolução n0 2.211 do BC 
em 16/11/95. 

O FGC tem por objetivo garantir os créditos contra 
instituições financeiras que dele participam, nas hipóteses 
de: 
• decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou 

falência da instituição; e, 
• reconhecimento, pelo BC, do estado de insolvência da 

instituição financeira. O prazo de duração do FGC é 
indeterminado. 

Participam do FGC as instituições financeiras em 
funcionamento no Pais que: 

• recebam depósitos à vista, a prazo ou em contas de 
poupança; 

• efetuam aceite em letras de câmbio; e, 
• captam recursos através da colocação de letras 

imobiliárias e letras hipotecárias. O FGC não garante os 
créditos contra as cooperativas de crédito e as seções de 
crédito das cooperativas. 

O FGC não garante os créditos contra os fundos 
de investimento, tendo em vista que os fundos se 
constituem como empresas independentes e, apenas, são 
administrados pelas instituições financeiras 

São objeto da garantia proporcionada pelo FGC os 
seguintes créditos: 
• depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio; 
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• depósitos de poupança; 
• depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado - 

CDB/RDB; 
• letras de câmbio - LC; 
• letras imobiliárias - LI; e, 
• letras hipotecárias - LH. 

O total de créditos de cada pessoa contra a 
mesma instituição financeira, ou contra todas as instituições 
financeiras do mesmo conglomerado financeiro, será 
garantido até o valor máximo de R$ 20.000,00 por 
CPF/CGC. 

É importante frisar e entender que devem ser 
somados os créditos de cada credor identificado pelo 
respectivo CPF/CGC contra todas as instituições do mesmo 
conglomerado financeiro. 

A garantia proporcionada pelo FGC deve ser 
custeada por contribuições ordinárias das instituições 
financeiras participantes do sistema financeiro nacional. 

As contribuições ordinárias são devidas 
mensalmente, resultando da aplicação da alíquota de 
0,025% sobre o montante dos saldos das contas 
correspondentes às obrigações objeto da garantia, 
conforme relação anterior, devendo serem utilizados para 
fins de cálculo do seu valor, os dados constantes do 
balancete do mês imediatamente anterior. 

Assim, com o FGC, o cliente comum de uma 
instituição financeira pode ficar descansado pois, no caso 
dela quebrar, ele não será prejudicado. 

Como curiosidade para comparação, nos Estados 
Unidos, o seguro de depósitos está a cargo do Federal 
Deposit Insurance Corporation - FDIC, agência 
independente do governo americano criada em 1933. 

O limite segurado pelo FDIC é de US$ 100.000,00 
por depositante em conta corrente ou em conta de 
poupança. 

 
ALÍNEAS (MOTIVOS PARA DEVOLUÇÃO) 
 
Alínea 11 - Sem Fundos – 1ª Apresentação; 
Alínea 12 - Sem Fundos - 2ª Apresentação; 
Alínea 13 - Conta encerrada; 
Alínea 14 - Prática espúria; 
Alínea 20 - Folha de cheque cancelada por solicitação do 

correntista; 
Alínea 21 - Contra-ordem (ou revogação) ou posição (ou 

sustação) do pagamento pelo portador de 
cheque; 

Alínea 22 - Divergência ou insuficiência de assinatura (só 
valida se houver saldo); 

Alínea 23 - Cheque emitido por entidade e órgão da 
administração pública direta ou indireta ao 
portador; 

Alínea 24 - Bloqueio judicial ou determinação do Banco 
Central do Brasil 

Alínea 25 - Cancelamento de talonário pelo Banco 
sacado; 

Alínea 26 - Inoperância temporário de transporte; 
Alínea 27 - Feriado municipal não previsto; 
Alínea 28 - Contra ordem (ou renovação) ou posição (ou 

sustação) ao pagamento ocasionado por furto 
ou roubo; 

Alínea 29 - Cheque bloqueado por falta de confirmação do 
recebimento do talonário pelo correntista; 

Alínea 30 - Cheque cancelado por furto ou roubo de 
malotes; 

Alínea 31 - Erro formal (sem data de emissão com mês 
grafado numericamente, ausência de 

assinatura, não registros do valor por 
extenso); 

Alínea 32 - Ausência ou irregularidade na aplicação do 
carimbo de compensação. 

Alínea 33 - Divergência de endosso; 
Alínea 34 - Cheque apresentado por estabelecimento 

bancário que não o indicado no cruzamento 
em preto, sem o endosso mandato; 

Alínea 35 - Cheque fraudado ou emitido sem prévio 
controle ou responsabilidade do 
estabelecimento bancário (cheque individual), 
ou ainda com adulteração da praça sacada, ou 
com rasuras no preenchimento; 

Alínea 36 - Cheque emitido com mais com mais de um 
endosso (lei 9.311/96); 

Alínea 37 - Registro inconsistente na compensação 
eletrônica; 

Alínea 41 - Cheque apresentado a Banco que não o 
sacado; 

Alínea 42 - Cheque não compensável na sessão ou 
sistema de compensação em que 
apresentado; 

Alínea 43 - Cheque devolvido anteriormente pelas alienas 
21,22,23,24,3 1 e 34 não passível de 
representação em virtude de persistir o motivo 
da devolução; 

Alínea 44 - Cheque prescrito (quando decorridos 30 dias 
da data de emissão se emitido na praça onde 
se localiza o Banco sacado e 60 dias quando 
emitido em outra praça); 

Alínea 45 - Cheque emitido por entidade obrigada a 
realizar movimentação e utilização recursos 
financeiros do Tesouro Nacional mediante a 
ordem bancária; 

Alínea 46 - CR quando o cheque do banco 
correspondente não for entregue ao Banco 
sacado nos prazos estabelecidos; 

Alínea 47 - CR com ausência ou inconsistência de dados 
obrigatório referente ao cheque 
correspondente; 

Alínea 48 - Cheque acima de R$ 100,00 sem a indicação 
do favorecido; 

Alínea 49 - Remessa nula, caracterizada pela 
apresentação de cheque devolvido pelas 
alíneas 12, 13, 14, 25, 35, 43, 44 e 45, 
podendo a devolução ocorrer a qualquer 
tempo; 

Alínea 51 - Divergência no valor recebido; 
Alínea 52 - Recebimento efetuado fora do prazo; 
Alínea 53 - Apresentação indevida; 
Alínea 54 - Ausência ou irregularidade do carimbo de 

compensação; 
Alínea 55 - Ausência ou irregularidade da autenticação 

mecânica; 
Alínea 56 - Transferência insuficiente para a finalidade 

indicada; 
Alínea 57 - Divergência na indicação da agência 

destinatária de número da conta ou do 
favorecido; 

Alínea 58 - Documento não compensável para crédito 
conta poupança; 

Alínea 59 - Transferência internacional de recursos em 
moeda nacional, emitido sem consignar, de 
forma clara e destacada, a expressão 
“transferência internacional em reais”; 

Alínea 60 - Padrão monetário não definido; 
Alínea 61 - Documento não compensável, podendo sua 

devolução ocorrer a qualquer tempo; 
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Alínea 62 - Doe “D” com divergência na identificação do 
no de CGC/CIC ou sem identificação do tipo 
de conta debitada ou creditada; 

   
Obs.: aplicam-se ao documento de transferência Doc ‘D’ os 

motivos de devolução 57 e 58 já existentes 
Alínea 63 - Registro inconsistente; 
Alínea 64 - Arquivo lógico não processado ou processado 

parcialmente; 
 

Notas importantes:  
É sempre importante alertar que os prazos para prescrição 
de cheques são: 

• Apresentação - o cheque é pagável à vista e deve 
ser apresentado, para pagamento no Banco 
sacado, no prazo de 30 dias a contar da data da 
respectiva emissão, quando na mesma praça; 
quanto aos cheques emitidos em outra praça ou 
no interior, o prazo de pagamento é de 60 dias a 
contar da data de sua emissão. 

• Prescrição - a ação executiva para cobrar 
judicialmente o cheque prescreve em 6 meses, a 
contar da expiração do prazo de apresentação. Na 
prática, esse prazo é de 7 a 8 meses, somado os 
prazos para a apresentação, conforme a praça. 
Esse fato, contanto não inviabiliza a ação de 
cobrança do cheque, mas dificulta bastando, uma 
vez que o processo de cobrança deverá seguir o 
rito ordinário, demorado, que depende da 
produção da prova sobre o negócio que gerou a 
emissão do cheque. 

• Cheque pré-datado - Admite-se atualmente, como 
praxe generalizada, a utilização dos cheques pré-
datados. Como foi dito anteriormente, o cheque é 
uma ordem de pagamento à vista, 
independentemente da data de sua emissão. Nada 
impede, pois, juridicamente, a sua apresentação, 
independentemente da data. De qualquer forma, 
as empresas que utilizarem esse instrumento de 
comercialização, deverão cumprir o preceito ético 
imprescindível em suas relações com o cliente. 

 
Provimento do Desembargador Corregedor Geral da Justiça 
do Estado de São Paulo: 
Artigo 1: “Fica proibido o apontamento de cheques quando 
estes tiverem sido devolvidos pelo estabelecimento 
bancário sacado por motivo furto, roubo ou extravio folhas 
ou dos talonários, os casos dos motivos 25, 28 e 30 das 
circulares 2.655 de 18/01/96 e do Banco Central do Brasil, 
desde que os títulos não tenham circulado por endosso, 
nem estejam garantidos por aval”. 
Pela Resolução 1.682 de 31/01/1990 do Banco Central do 
Brasil, o Banco sacado é obrigado a fornecer, quando 
solicitado pelo portador de cheques devolvidos pelos 
motivos 11 a 14, 21, 22 e 31, todas as informações que 
permitam a identificação e a localização do emitente. 
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PROVAS DO CONCURSO ANTERIOR
 

Texto para os itens de 1 a 14 
 

Os bancos médios alcançaram um de seus melhores 
anos em 2006. A rigor, essas instituições não optaram 
por nenhuma profunda ou surpreendente mudança 
de foco estratégico. Bem ao contrário, elas apenas 
voltaram a atuar essencialmente como bancos: no ano 
passado a carteira de crédito dessas casas bancárias 
cresceu 39,2%, 
enquanto a carteira dos dez maiores bancos do país 
aumentou 26,2%, ambos com referência a 2005. 

É apressado asseverar que essa expansão do 
segmento possa gerar maior concorrência no setor. Vale 
lembrar, apenas como comparação, que a chegada dos 
bancos estrangeiros (nos anos 90) não surtiu o efeito 
esperado quanto à concorrência bancária. Os bancos 
estrangeiros cobram o preço mais alto em 21 tarifas. E os 
bancos privados nacionais, médios e grandes, têm os 
preços 
mais altos em outras 21. O tamanho do banco não 
determina o empenho na cobrança de tarifas. O principal 
motivo da fraca aceleração da concorrência do sistema 
bancário é a 
permanência dos altos spreads, a diferença entre o que o 
banco paga ao captar e o que cobra ao emprestar, que 
não se altera muito, entre instituições grandes ou médias.  

Vale notar, também, que os bons resultados dos 
bancos médios brasileiros atraíram grandes instituições 
do setor bancário internacional interessadas em 
participação 
segmentada em forma de parceria. O Sistema Financeiro 
Nacional só tem a ganhar com esse tipo de integração. 
Dessa forma, o cenário. no médio prazo, é de acelerado 
movimento 
de fusões entre bancos médios. processo que já 
começou. Será um novo capítulo da história bancária do 
país. 

Gazeta Mercantil , Editorial, 28/3/2007. 
 
A respeito do texto acima e de aspectos relacionados ao 
terna nele abordado, julgue os itens a seguir. 
1 Mantém-se a correção gramatical do período ao se 

substituir a vírgula após "spreads" (ℓ.19) por sinal de 
dois-pontos. 

2 O interesse dos gigantes do setor bancário 
internacional pelas instituições brasileiras prejudica o 
Sistema Financeiro Nacional. 

3 O pronome "elas" (ℓ.4) retoma o antecedente "essas 
instituições" (ℓ.2). 

4  Na linha 5, mantém-se a correção gramatical do 
texto ao se substituir o sinal de dois-pontos por ponto 
final, colocando-se inicial maiúscula em "no". 

5 O emprego do subjuntivo em "possa" (C.10) justifica-
se por se tratar de uma afirmação hipotética.  

6 Estaria gramaticalmente correta a inserção da 
conjunção Portanto , seguida de vírgula. antes de "O 
tamanho do banco" (ℓ.16), com ajuste na inicial 
maiúscula. 

7 Pelos sentidos do texto, os bons resultados dos 
bancos médios contribuem para acelerar 
significativamente a concorrência bancária. 

8 Considere que existam 65 diferentes tarifas cobradas 
pelos bancos no país. Nessa situação, escolhendo-
se ao acaso uma dessas tarifas, a possibilidade de 
que seja selecionada uma daquelas em que "os 

bancos estrangeiros cobram o preço mais alto" é 
superior a 33%. 

9 A inserção do pronome Ela antes de "Será um novo 
capítulo" (ℓ .29), com ajuste de maiúscula, mantém a 
coesão textual. 

10 A correção gramatical, o nível de formalidade e as 
escolhas lexicais permitem afirmar-se que a 
linguagem do texto está apropriada para 
correspondências oficiais. 

11 O capitalismo assume, na atualidade, feições 
marcadamente financeiras, ao tempo em que se 
expandem exponencialmente as redes mundiais de 
produção e de circulação de mercadorias e de 
capitais. 

12 Considere que a carteira de crédito de determinado 
banco de tamanho médio seja formada 
exclusivamente de créditos imobiliários e que os 
contratos efetuados durante o ano de 2005 tenham 
somado R$ 75 milhões. Nessa situação, de acordo 
com o texto. é possível que durante o ano de 2006 
essa casa bancária tenha contratado mais de RS 
100 milhões de empréstimos para o setor imobiliário. 

13 Considere que a projeção para a carteira de crédito 
dos I O maiores bancos do país seja de um 
crescimento em 2007, com relação a 2006, no 
mínimo igual ao crescimento havido para a carteira 
de crédito dos bancos médios em 2006, com relação 
a 2005. Nessa situação. os 10 maiores bancos do 
país esperam um crescimento de suas carteiras de 
crédito em 2007, com relação a 2005. superior a 70°' 
é.. 

14 A relação semântico-sintática entre o período que 
termina em "parceria" (f.25 e o que começa com "O 
Sistema Financeiro" seria corretamente explicitada 
por meio da conjunção Entretanto . 

 
Texto para os itens de 15 a 24 
 

Não foi por falta de aviso. Desde 2004, a Aeronáutica 
vem advertindo dos riscos do desinvestimento no controle 
do tráfego aéreo. Ao apresentar suas propostas 
orçamentárias de 2004, 2005 e 2006, o Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo (DECEA) informou, por escrito, 
que a não liberação integral dos recursos pedidos levaria 
à situação vivida agora no país. Mesmo assim, as verbas 
foram cortadas ano após ano pelo governo, em dois 
momentos: primeiro no orçamento, depois na liberação 
efetiva do dinheiro. 

As advertências do DECEA foram feitas à Secretaria 
de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, na oportunidade em que foram solicitadas 
verbas para "operação, manutenção, desenvolvimento e 
modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo 
Brasileiro (SISCEAB)". Elas são citadas em relatório do 
Tribunal de Contas da União (TCU). 

O Estado de S.Paulo , 25/3/2007, p. CG (com adaptações). 
 
Com referência às estruturas e às idéias do texto, bem 
como a aspectos associados aos temas nele tratados, 
julgue os próximos itens. 
 
15 Algumas CPIs exerceram grande impacto na opinião 

pública brasileira e, graças a uma delas, em princípios 
da década passada, um presidente da República viu-se 
na contingência de ser afastado do cargo que ocupava. 

 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

25 

28 

1 

4 

7 

10 

13 

16 



                                                                                                                              BANCO DO BRASIL – Conhecimentos Bancários 
 

                                                                                Apostila Brasil Cultural 

64 

16 A palavra “desinvestimento” (ℓ.2), neologismo criado 
com base nas possibilidades da língua está sendo 
empregada no sentido de diminuição, limitação de 
investimentos. 

 
17 O sinal indicativo de crase em "à situação" (ℓ.7) justifica-

se pela regência de "pedidos" (ℓ.6) e pela presença de 
artigo definido, feminino, singular. 

 
18 A substituição da expressão "foram solicitadas" (ℓ.13) 

por se solicitaram  prejudica a correção gramatical do 
período. 

 
19 Conhecida como apagão aéreo, a atual crise da aviação 

brasileira surgiu inesperadamente e por motivos 
aparentemente desconhecidos, como se depreende da 
leitura do texto. 

 
20 A Câmara dos Deputados instalou comissão parlamentar 

de inquérito (CPI) para examinar as causas do apagão 
aéreo, sem que tenha havido manifestação do Poder 
Judiciário e com apoio explícito da base de sustentação 
política do governo, que propôs a medida e rapidamente 
indicou seus representantes. 

 
21 Um acidente no espaço aéreo brasileiro que envolveu 

duas aeronaves e causou a morte de 154 pessoas 
explicitou alguns dos graves problemas relativos ao 
controle do tráfego aéreo no país e foi o motivo oficial 
para a criação de CPI na Câmara dos Deputados. 

 
22 A expressão "Não foi por falta de aviso" (ℓ.1) é 

adequada para iniciar um ofício. 
Segundo o texto, os cortes nas propostas orçamentárias 
apresentadas em 2004, 2005 e 2006 pelo DECEA 
ocorreram em dois momentos: no orçamento e na 
liberação efetiva do dinheiro. Suponha que esses cortes 
foram, em cada um desses momentos e a cada ano, 
respectivamente, de 20% da proposta orçamentária e de 
15% na liberação efetiva do dinheiro. Considere, ainda, 
que a proposta orçamentária de determinado ano 
coincida com o valor total realmente liberado no ano 
anterior, e que, em 2003. o valor liberado foi de X reais. 
Tendo em vista essas informações, julgue os seguintes 
itens. 
 

23 Considere que o processo de propostas orçamentárias e 
de cortes continue e que. após k anos a partir de 2003, 
o valor efetivamente liberado corresponda a 10% do 
valor liberado em 2003. Nesse caso, o valor de k pode 
ser expresso corretamente da seguinte forma:  

k = 
68log2

1

10−
. 

 
24 O gráfico mostrado abaixo representa corretamente o 

histórico das liberações. de acordo com as informações 
apresentadas. 

 
Texto para os itens de 25 a 35 
 

Em meio a uma crise da qual ainda não sabe como 
escapar, a União Européia celebra os 50 anos do Tratado de 
Roma, pontapé inicial da integração no continente. Embora 
sejam muitos os motivos para comemorar. como a manutenção da 
paz e a consolidação do mercado comum. os chefes dos 27 
Estados-membros têm muito com o que se 
preocupar. A discussão sobre a Constituição única não vai adiante, 
a expansão para o leste dificulta a tomada de decisões e os 
cidadãos têm dificuldade para identificar-se 
como parte da megaestrutura européia. 
 

O Estado de S.Paulo , 25/3/2007, p. A20 
 
Com referência às estruturas e às idéias do texto, bem 
como a aspectos associados aos temas nele tratados, 
julgue os itens subseqüentes. 
 
25 A perspectiva de maior aproximação entre a União 

Européia e o MERCOSUL mostra-se inevitável e fadada 
a ocorrer no futuro imediato já que não há, até o 
momento, espécie alguma de ato contencioso ou de 
divergência comercial entre ambos os blocos. 

 
26 As vírgulas logo após "comemorar" (ℓ.4) e "comum" (ℓ.5) 

podem, sem prejuízo para a correção gramatical do 
período. ser substituídas por travessões. 

 
27 Na linha 6, a forma verbal "têm" está no plural para 

concordar com "Estados-membros". 
 
28 Mantém-se a correção gramatical do texto ao se 

escrever com o que se preocupar: a discussão  em 
lugar do trecho "com o que se preocupar. A discussão" 
(ℓ.6-7). 

 
29 No atual estágio da economia mundial. comumente 

denominado globalização. a formação de blocos tende a 
responder a determinados desafios. entre os quais se 
destaca a busca por melhor inserção em um mercado 
bastante amplo e competitivo. 

 
30 As origens mais remotas da atual União Européia 

encontram-se no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, 
contexto de aproximação facilitado pelo fato de os 
grandes Estados europeus terem se aliado durante o 
conflito. 

 
31 Apesar de inegáveis avanços. sobretudo quanto aos 

aspectos jurídico-políticos, a União Européia ainda não 
conseguiu incorporar a maior parte dos Estados da 
Europa Oriental, em que pese a surpreendente rapidez 
com que admitiu a entrada da Turquia no bloco. 
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32 No continente americano, o Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) é mais uma tentativa de integração 
econômica entre países da região, cujo primeiro passo 
foi dado pela aproximação entre Argentina e Brasil, 
quando governados por Alfonsín e Sarnev. 

 
33 O emprego de preposição em "da qual" (ℓ.1) atende à 

regência do verbo "escapar" (ℓ.2). 
O euro, moeda oficial da União Européia, que existe 
como moeda e cédula desde 1.°/1/2002, é adotado, 
hoje, por 13 dos 27 Estados-membros. O último Estado-
membro a adotar o euro foi a Eslovênia, em 1.°/1 /20 07, 
que estabeleceu a conversão de 239,64 tolares — o 
tolar era a moeda até então oficial na Eslovênia — para 
cada euro. 

Internet: <www.wikipedia.org> (com adaptações). 
Com referência ao texto e às informações acima, julgue os 

itens que se seguem. 
 
34 Considere que o alfa fosse a moeda oficial de um dos 13 

Estados-membros que adotaram o euro como moeda 
oficial. Considere. ainda que 6 tolares equivaliam a 11 
alfas no dia 1.º/1/2007. Nessa situação, nesse mesmo 
dia, um euro equivalia a mais de 450 alfas. 

 
35 Considere que. no dia 1.º1112007, no câmbio oficial 

brasileiro. fosse possível comprar exatamente 1 euro por 
RS 3,00. Nessa situação. nesse mesmo dia, R$ 1,00 
equivalia a menos de 78 tolares. 

 
Unindo experiência e credibilidade 

 
O financiamento imobiliário da Associação de 

Poupança e Empréstimos (POUPEX) é o resultado da 
parceria entre o Banco do Brasil S.A. (BB) e a POUPEX, 
uma empresa com 25 anos de mercado e que já financiou 
milhares de imóveis em todo o país. Com a nova linha, o 
cliente tem acesso a condições especiais para financiar em 
até 180 meses (15 anos) a sua casa, nova ou usada. ou 
construir o seu imóvel. Considere a tabela de modalidades 
residenciais a seguir. 

aquisição ou construção do imóvel 
faixa de valores de imóveis a serem financiados 

condições até 
R$ 150 mil 

acima de 
R$ 150 mil e até 

R$ 350 mil 

acima de  
R$ 350 mil e até 

R$ 1 milhão 
valor máximo do 
financiamento 

R$ 120 mil R$ 245 mil R$ 450 mil 

percentual 
financiável do 
valor do imóvel 

80% 75¨% 70% 

prazo máximo 15 anos 15 anos 15 anos 
taxas de juros 
nominais 

10% a.a. 11% a.a. 12% a.a. 

Encarte de publicidade. POUPEX — Associação de Poupança e Empréstimo (com adaptações). 
 
Com referência ao texto acima, julgue os seguintes itens. 
 
36 Considere que, para o financiamento, em 1 ano, do valor 

máximo financiável de uni imóvel de valor igual a R$ 100 
mil, a capitalização seja mensal e o regime, o de juros 
compostos. Nesse caso. tomando-se 1,105 como valor 

aproximado para 
12

120
121









, conclui-se que o valor 

efetivamente pago pelo empréstimo seria superior a R$ 
88.300,00. 

 
37 Designando-se por x o valor do imóvel a ser financiado. 

em reais, e por F(x) a função que representa o valor 
financiável desse imóvel, também em reais, então, 
considerando-se que. na mudança das faixas de valores 

de imóveis, não há redução no valor máximo do 
financiamento, é correto expressar F(x) na forma a 
seguir. 

 
0,8x, se                          0  ≤ x   ≤ 150 mil 

120 mil se                 150 mil < x ≤ 160 mil 
 

0,75x,   se                 160 mil < x ≤ 
3
4 x 245 mil 

245 mil, se      
3
4  x    245 mil < x ≤ 350 mil 

    0,7x, se                  350 mil < x ≤  
7

10  x 450 mil 

450 mil, se  
7

10    x     450 mil < x ≤ 1 milhão 

 
38 Considere que não haja qualquer restrição acerca do 

valor máximo do financiamento, isto é, que os valores 
apresentados na linha correspondente a valor máximo 
do financiamento sejam ignorados. Nessa situação, o 
gráfico da função que descreve o valor financiável em 
relação ao valor do imóvel é um segmento de reta de 
inclinação positiva. 

 
39 Considere a seguinte situação hipotética. 

Uma pessoa deseja financiar um imóvel cujo valor é 
igual a R$ 240 mil. Para cobrir o valor não-financiável, o 
gerente do banco sugeriu-lhe fazer um investimento que 
consiste em 6 aplicações mensais, de mesmo valor, 
uma por mês, no primeiro dia de cada mês. O 
investimento escolhido paga juros fixos mensais e 
simples de 3% ao mês e será encerrado juntamente com 
o 6.° depósito. 

 
Nessa situação, o valor a ser depositado, mensalmente, 
no referido investimento é inferior a RS 8.000,00. 

 
40 Considere que o valor de um imóvel do tipo A seja 

inferior a R$ 150 mil e o valor de um imóvel do tipo B, 
superior a R$ 350 mil e inferior a R$ 450 mil. Considere 
ainda que o valor total de 6 imóveis do tipo A seja igual 
ao valor total de 2 imóveis do tipo B, e que a sorna dos 
valores financiáveis para a aquisição desses imóveis – 1 
do tipo A e 1 do tipo B — seja igual a R$ 406 mil. Nessa 
situação, a soma total dos valores desses imóveis — 1 
do tipo A e 1 do tipo B — é superior a R$ 550 mil. 

 
41 Considere que uma pessoa tenha solicitado o 

financiamento do valor máximo financiável para a 
compra de um imóvel de valor igual a R$ 180 mil, pelo 
prazo de dois anos. Considere ainda que o 
financiamento tenha sido concedido de acordo com a 
tabela apresentada no texto, com capitalização mensal e 
regime de juros simples; que o solicitante tenha quitado 
o empréstimo 6 meses antes do prazo combinado e 
tenha tido desconto do tipo racional (ou por dentro). 
Nesse caso, considerando-se 1,16 como valor 

aproximado para 
055,1
22,1 , conclui-se que o valor total pago 

pelo empréstimo foi superior a RS 157.000,00. 
 

Um grupo de amigos fez, em conjunto, um jogo em 
determinada loteria, tendo sido premiado com a 
importância de RS 2.800.000.00 que deveria ser dividida 
igualmente entre todos eles. No momento da partilha. 
constatou-se que 3 deles não haviam pago a parcela 
correspondente ao jogo. e. dessa forma, não faziam juz 

F(x)= 
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ao quinhão do prêmio. Com a retirada dos 3 amigos que 
não pagaram o jogo, coube a cada um dos restantes 
mais RS 120.000.00. 

 
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue 
os itens que se seguem. 

 
42 Cada um dos elementos do "grupo de amigos" que 

efetivamente pagou a parcela correspondente ao jogo 
recebeu uma quantia superior a RS 250.000,00. 

 
43 Considerando que, em urna função da forma f(x) = Ax2 + 

Bx + C. em que A. B. e C são constantes bem 
determinadas. a equação f(x) = 0 determina a 
quantidade de elementos do "grupo de amigos", então é 
correto afirmar que. para essa função, o ponto de 

mínimo é atingido quando x = 
2
3 . 

44 A quantidade de elementos do grupo de amigos que 
fizeram juz ao prêmio é superior a 11. 

 
45 Se x é a quantidade de elementos do "grupo de amigos", 

então 
x

000.800.2
000.120

3x
000.800.2 =+

−
 

 
A figura acima mostra uma janela do Word 2002, com um 
texto em processo de edição. Nesse texto, a expressão 
"União Européia" é o único trecho formatado como negrito e 
a palavra "continente" está selecionada. Com relação a 
essa figura e ao Word 2002. julgue os itens a seguir. 
 
46 Ao se aplicar um clique duplo em alguma palavra na 

primeira linha do texto e, em seguida, clicar-se, a  
primeira linha do texto, e apenas esta, será impressa. 

 
47 A formatação em negrito que está aplicada à expressão 

"União Européia ", na segunda linha, será removida ao 
final da seguinte seqüência de ações: clicar o botão; 

 posicionar o ponteiro do mouse imediatamente à 
esquerda da palavra "União" ; pressionar e manter 
pressionado o botão esquerdo do mouse; posicionar o 
ponteiro do mouse imediatamente à direita da palavra 
"Européia "; liberar o botão esquerdo do mouse. 
 

48 Ao se clicar o botão,  será iniciada a ferramenta 
Ortografia e gramática, que tem como função principal 
auxiliar o usuário a verificar se o texto possui erros de 
grafia e(ou) de gramática. 

 
49 Para aumentar em 25% o tamanho da fonte da palavra 

"continente", é suficiente alterar o número 8, em 

, para o número 10. Se, em seguida, clicar-se 

o botão , o tamanho de fonte 10 na palavra 
continente será alterado para 8, o que representará uma 
redução de 20% no tamanho 10 da fonte.  

 
 

 
 
A figura acima mostra urna janela do Excel 2002. com uma 
planilha em processo de edição. Nessa planilha, é 
representado o investimento que um cliente de determinado 
banco realizou na forma de um único depósito de R$ 
40.000,00, a juros de 1% ao mês. Com base nessas 
informações e com relação ao Excel 2002, julgue os itens 
que se seguem. 
 
50 Para se centralizarem todos os conteúdos das células 

contidas na coluna A1, é suficiente clicar o cabeçalho da 

coluna A—  – e, em seguida, clicar .  
 
51 Para se aplicar negrito aos conteúdos das células A1 e 

B1, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: 
posicionar o ponteiro do mouse no centro da célula Al; 
pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do 
mouse; mover o mouse de forma a posicionar o seu 
ponteiro no centro da célula B1, liberando, então, o 

botão esquerdo do mouse; clicar . 
 
52 Para se calcular o valor que corresponderia ao quinto 

mês. fazendo que o resultado apareça na célula B6, é 
suficiente clicar a célula B6, digitar =B5*1,01 e, em 

seguida, teclar . 
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A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6, em 
que parte de uma página da Web está sendo exibida. Com 
relação a essa figura e a conceitos relacionados à 
informática e à Internet, julgue os próximos itens. 
 
53 Ao se  substituírem os caracteres http://www.uol.com.br, 

em , pelos caracteres 

http://www.cespe.unb.br e se clicar  , será exibida 
uma nova página da Web, caso os caracteres digitados 
correspondam ao endereço de uma página existente que 
esteja funcionando corretamente. 

 
54 Com base na figura, é correto afirmar que, toda vez que 

se clicar o botão , a página da Web 
http://www.uol.com.br será carregada. ( 

 
55 O termo “Banda Larga”, que aparece em um dos links 

mostrados na página, refere-se, atualmente, a conexões 
com a Internet cuja taxa máxima de transferência de 
dados é de 1.000 bits por segundo. 

 
56 A seqüência de caracteres http: www.uol.com.br é um 

exemplo de URL. Nessa seqüência. http é o nome de 
um protocolo usado na World Wide Web. 

 
Com relação à segurança e à privacidade de usuários no 
processo de navegação na Internet julgue o item seguinte. 
 
57 Para que um computador esteja efetivamente protegido 

contra a ação de vírus de computador e contra ataques 
de hackers, é suficiente que haja, no computador, um 
programa antivírus que tenha sido atualizado há, no 
máximo, três meses, sendo desnecessário, atualmente, 
o uso de firewall no combate a ataques de hackers. 

 
Com relação a itens de hardware de computadores 
pessoais e a periféricos desse tipo de computador, julgue 
os itens que se seguem. 
 
58 Atualmente, a capacidade máxima de memória RAM 

desses computadores é igual a 32 MB. 
 
59 Diversos discos rígidos atuais têm a capacidade de 

armazenamento de dados superior a 40 milhões de 
bytes. 

 

60 Caso um usuário deseje salvar um arquivo que, depois 
de passar por compressão no programa WinZip, tenha o 
tamanho de 28 MB, ele poderá fazê-lo em um disquete 
de 31" do tipo mais comumente usado em computadores 
pessoais. 

 
Julgue os itens que se seguem quanto a diferentes formas 
de contagem. 
 
61  Considere que um decorador deva usar 7 faixas 

coloridas de dimensões iguais, pendurando-as 
verticalmente na vitrine de uma loja para produzir 
diversas formas. Nessa situação, se 3 faixas são verdes 
e indistinguíveis, 3 faixas são amarelas e indistinguíveis 
e 1 faixa é branca, esse decorador conseguirá produzir, 
no máximo, 140 formas diferentes com essas faixas. 

 
62 Há exatamente 495 maneiras diferentes de se 

distribuírem 12 funcionários de um banco em 3 
agências, de modo que cada agência receba 4 
funcionários. 

 
63 Se 6 candidatos são aprovados em um concurso público 

e há 4 setores distintos onde eles podem ser lotados. 
então há, no máximo, 24 maneiras de se realizarem tais 
lotações. 

 
64 Considere que o BB tenha escolhido alguns nomes de 

pessoas para serem usados em uma propaganda na 
televisão. em expressões do tipo Banco do Bruno, 
Banco da Rosa etc. Suponha. também, que a 
quantidade total de nomes escolhidos para aparecer na 
propaganda seja 12 e que. em cada inserção da 
propaganda na TV. sempre apareçam somente dois 
nomes distintos. Nesse caso. a quantidade de inserções 
com pares diferentes de nomes distintos que pode 
ocorrer é inferior a 70. 

 
Na lógica sentenciai, denomina-se proposição uma 

frase que pode ser julgada como verdadeira (V) ou falsa 
(F), mas não, como ambas. Assim, frases como "Como está 
o tempo hoje?" e "Esta frase é falsa" não são proposições 
porque a primeira é pergunta e a segunda não pode ser 
nem V nem F. As proposições são representadas 
simbolicamente por letras maiúsculas do alfabeto — A, B, C 
etc. Uma proposição da forma "A ou B" é F se A e B forem 
F, caso contrário é V; e uma proposição da forma "Se A 
então B" é F se A for V e B for F, caso contrário é V. Um 
raciocínio lógico considerado correto é formado por uma 
seqüência de proposições tais que a última proposição é 
verdadeira sempre que as proposições anteriores na 
seqüência forem verdadeiras. 

 
Considerando as informações contidas no texto acima, 
julgue os itens subseqüentes. 
 
65 Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 

três proposições. "A frase dentro destas aspas é uma 
mentira." 
A expressão X+ Y é positiva. 
O valor de 4 + 3 = 7. 
Pelé marcou dez gols para a seleção brasileira.  
O que é isto? 

 
66 É correto o raciocínio lógico dado pela seqüência de 

proposições seguintes: 
Se Célia tiver um bom currículo, então ela conseguirá um 

emprego. Ela conseguiu um emprego. 
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Portanto, Célia tem um bom currículo. 
 
67 É correto o raciocínio lógico dado pela seqüência de 

proposições seguintes: 
Se Antônio for bonito ou Maria for alta, então José será 
aprovado no concurso. 
Maria é alta. 
Portanto José será aprovado no concurso. c, 

 
Na lógica de primeira ordem, uma proposição é 

funcional quando é expressa por um predicado que contém 
um número finito de variáveis e é interpretada como 
verdadeira (V) ou falsa (F) quando são atribuídos valores às 
variáveis e um significado ao predicado. Por exemplo, a 
proposição "Para qualquer x, tem-se que x - 2 > 0" possui 
interpretação V quando x é um número real maior do que 2 
e possui interpretação F quando x pertence, por exemplo, 
ao conjunto {-4, -3, -2, -1, 0}. 
 
Com base nessas informações, julgue os próximos itens. 
 
68 A proposição funcional "Existem números que são 

divisíveis por 2 e por 3" é verdadeira para elementos do 
conjunto {2, 3, 9, 10, 15, 16}. 

 
69 A proposição funcional "Para qualquer x, tem-se que     

x2 > x" é verdadeira para todos os valores de x que 

estão no conjunto 








2
1

,2,
2
3

,3,
2
5

,5 . 

 
No livro Alice no País dos Enigmas , o professor de 
matemática e lógica Raymond Smullyan apresenta vários 
desafios ao raciocínio lógico que têm como objetivo 
distinguir-se entre verdadeiro e falso. Considere o seguinte 
desafio inspirado nos enigmas de Smullyan. 
 

Duas pessoas carregam fichas nas cores branca e preta. 
Quando a primeira pessoa carrega a ficha branca, ela 
fala somente a verdade, mas, quando carrega a ficha 
preta, ela fala somente mentiras. Por outro lado, quando 
a segunda pessoa carrega a ficha branca, ela fala 
somente mentira, mas, quando carrega a ficha preta, 
fala somente verdades. 

 
Com base no texto acima, julgue o item a seguir. 
 
70 Se a primeira pessoa diz "Nossas fichas não são da 

mesma cor" e a segunda pessoa diz "Nossas fichas são 
da mesma cor", então, pode-se concluir que a segunda 
pessoa está dizendo a verdade. 

 
O Banco do Brasil S.A. (BB) teve destacado papel na 
criação, estruturação e regulação do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN), que ocorreram por meio das leis de 
Reforma Bancária (1964), do Mercado de Capitais (1965) e 
de Criação dos Bancos Múltiplos (1988). O SFN pode ser 
definido como sendo o conjunto de órgãos de regulação, 
instituições financeiras e instituições auxiliares, públicos ou 
privados, que atuam na intermediação de transferência de 
recursos dos agentes econômicos (pessoas, empresas ou 
governo) superavitários para os deficitários. Acerca das 
atribuições e funções do BB, julgue os itens seguintes. 
 
71 O BB é responsável por realizar, por conta própria, 

operações de compra e venda de moeda estrangeira 
nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN). 

 

72 Na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, 
o BB é responsável por executar a política de preços 
mínimos de produtos agropastoris. 

 
73 Atualmente, na qualidade de agente financeiro do 

Tesouro Nacional, o BB é agente pagador e recebedor 
de transações realizadas fora do país. 

 
74 A partir da instituição do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro (SPB), o BB deixou de ser responsável por 
executar os serviços de compensação de cheques e 
outros papéis. c- 

 
O SFN é composto pelos subsistemas normativo e 
operativo. O subsistema normativo é responsável pelo 
funcionamento do mercado financeiro e de suas 
instituições, fiscalizando e regulamentando suas atividades 
por meio, principalmente, do CMN e do Banco Central do 
Brasil (BACEN). A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
é um órgão normativo de apoio do sistema financeiro, 
atuando mais especificamente no controle e fiscalização do 
mercado de valores mobiliários (ações e debêntures). No 
subsistema normativo, enquadram-se, ainda, três outras 
instituições financeiras que apresentam um caráter especial 
de atuação, assumindo certas responsabilidades próprias e 
interagindo com vários outros segmentos do mercado 
financeiro: o BB, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal 
(CAIXA). O subsistema operativo cuida da intermediação, 
do suporte operacional e da administração. Existem 
instituições que pertencem ao subsistema de intermediação 
e que são classificadas em bancárias e não-bancárias. 
Estas podem ser instituições auxiliares do mercado ou 
instituições definidas como não-financeiras, porém 
integrantes do mercado financeiro. 
 
Tendo as informações acima com referência inicial, julgue 
os itens a seguir, a respeito do SFN. 
 
75 Compete privativamente ao BACEN determinar o 

recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista 
e outros títulos contábeis das instituições financeiras, 
seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do 
Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública 
federal, seja por meio do recolhimento em espécie. 

 
76 A política do CMN objetiva, entre outros, adaptar o 

volume dos meios de pagamento às reais necessidades 
da economia nacional e seu processo de 
desenvolvimento e, também, zelar pela liquidez e 
insolvência das instituições financeiras. 

 
77 É atribuição do Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional (CRSFN) julgar, em segunda e 
última instância administrativa, recursos interpostos de 
decisões relativas a penalidades administrativas 
aplicadas pelo BACEN, pela CVM e pela Secretaria de 
Comércio Exterior, nas infrações previstas na legislação 
em vigor. 

 
78 A lei atribui à CVM competência para apurar, julgar e 

punir irregularidades eventualmente cometidas no 
mercadO de valores mobiliários. Diante de qualquer 
suspeita, a CVM pode iniciar um inquérito administrativo, 
por meio do qual recolhe informações, toma 
depoimentos e reúne provas com vistas a identificar o 
responsável por práticas ilegais, desde que lhe ofereça, 
a partir da acusação, amplo direito de defesa. 
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Apesar de as suas origens estarem na criação do mercado 
aberto no Brasil na década de 60 do século XX, o Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi formalmente 
criado em 22/10/1979 para organizar a troca física de 
papéis da dívida e viabilizar uma alternativa à liquidação 
financeira por meio de cheques do BB, que implicava em 
risco elevado. Com isso, a liquidação financeira das 
operações passou a ser feita pelo resultado líquido ao final 
do dia, diretamente na conta reservas bancárias. O SELIC é 
um grande sistema computadorizado que atua sob a 
responsabilidade do BACEN e da Associação Nacional das 
Instituições dos Mercados Abertos (ANDIMA). Por 
intermédio dele, os operadores registram as compras e 
vendas relativas a títulos negociados pelas instituições 
participantes. No que se refere ao SELIC, julgue os itens 
seguintes. 
 
79 A taxa referencial do SELIC, de natureza remuneratória, 

também conhecida por SELIC-META, é uma taxa de 
juros, fixada pelo BACEN após a divulgação pelo Comitê 
de Política Monetária (COPOM), aplicável pelas 
instituições financeiras para os títulos públicos e adotada 
como taxa básica para a economia. Atualmente, essa 
taxa é divulgada pelo COPOM exatamente a cada 45 
dias. 

 
80 O SELIC é o depositário central dos títulos da dívida 

pública federal externa, emitidos pelo Tesouro Nacional. 
O sistema recebe os registros das negociações no 
mercado secundário e promove a respectiva liquidação, 
contando, ainda, com módulos complementares por 
meio dos quais são efetuados os leilões de títulos pelo 
BACEN. 

 
A Central de Liquidação e Custódia de Títulos (CETIP) é 
urna das maiores empresas de custódia e de liquidação 
financeira da América Latina. Sem fins lucrativos, foi criada 
em conjunto pelas instituições financeiras e pelo BACEN, 
em março de 1986, para garantir mais segurança e 
agilidade às operações do mercado financeiro. Acerca da 
CETIP, julgue os itens subseqüentes. 
 
81 Bancos, corretoras e distribuidoras podem participar da 

CETIP. Não podem participar da CETIP as demais 
instituições financeiras, as sociedades de leasing, os 
fundos de investimento e as pessoas jurídicas não-
financeiras, tais como seguradoras e fundos de pensão. 

 
82 Os ativos e contratos registrados na CETIP representam 

quase a totalidade dos títulos e valores mobiliários 
privados de renda fixa, além de derivativos, dos títulos 
emitidos por estados e municípios e do estoque de 
papéis utilizados como moedas de privatização, de 
emissão do Tesouro Nacional. 

 
Todo processo de evolução e desenvolvimento de uma 
economia exige a participação crescente de capitais, que 
são identificados por meio da poupança disponível em 
poder dos agentes econômicos e direcionados para os 
setores produtivos carentes de recursos, mediante 
intermediários e instrumentos financeiros. Esse processo de 
distribuição de recursos no mercado é que faz evidenciar a 
função econômica e social do sistema financeiro. No SFN, 
algumas instituições têm destacada atuação no processo 
de intermediação financeira, processo pelo qual os agentes 
que possuem recursos superavitários transferem esses 
recursos para aqueles que estejam deficitários. Acerca das 
instituições do SFN, julgue os próximos itens. 
 

83 Bancos de desenvolvimento devem ter sede na capital 
do estado que detiver seu controle acionário, devendo 
adotar, obrigatória e privativamente, em sua 
denominação social, a expressão Banco de 
Desenvolvimento , seguida do nome do estado em que 
tenha sede. 

 
84 Os bancos comerciais cooperativos, assim como os 

outros bancos comerciais, têm capital social aberto. Em 
seu capital social, devem constar cooperativas de 
créditos singulares e seu patrimônio de referência deve 
estar enquadrado nas regras do acordo da Basiléia. 

 
85 Bancos de investimento não podem manter contas-

correntes. Suas aplicações podem ter origem em 
certificados de depósitos bancários (CDB) e recibos de 
depósitos bancários (RDB) captados. 

 
86 Banco comercial é instituição financeira bancária privada 

ou pública, constituída sob o nome de sociedade 
anônima, especializada basicamente em operações 
comerciais de curto e médio prazo, devendo adotar, 
obrigatoriamente, em sua denominação a expressão 
Banco . 

Recentemente o BB fez uma grande campanha de 
marketing. Agências ganharam novas fachadas, com 
nomes de clientes: Banco do João, Banco da Luciana, 
Banco da Maria. A campanha, que teve ainda anúncios em 
televisão, rádio e mídias impressas, ressalta a estratégia de 
estabelecer um atendimento diferenciado e oferecer 
produtos e serviços sob medida para cada segmento. 
Dessa forma, o BB buscou reforçar a identificação do 
cliente com a empresa, bem como homenagear as pessoas 
que fazem do BB a maior instituição financeira do país. 

Banco do Brasil. Relatório anual , 2006 (com adaptações). 
 
A respeito do marketing em empresas de serviços. julgue 
os itens seguintes. 
 
87 Serviço é qualquer ação ou desempenho que uma parte 

possa oferecer a outra e que seja, essencialmente, 
tangível, inseparável, variável e perecível. Essas 
características exigem estratégias de marketing 
específicas para empresas de serviços. 

 
88 Propaganda é qualquer forma paga de apresentação 

impessoal e promoção de idéias, bens ou serviços por 
um patrocinador identificado. C, 

 
89 Marketing direto é um sistema de marketing interativo 

que usa uma ou mais mídias de propaganda para obter 
resposta mensurável. Telemarketing é urna forma muito 
popular de marketing direto. 

 
Depósitos à vista são os que estão totalmente disponíveis 
para o cliente, ou seja, o cliente pode sacá-los quando 
quiser. Com a evolução dos serviços de acesso ao sistema 
fmanceiro (a chamada inclusão financeira), houve a criação 
de muitos tipos específicos de contas. Atualmente, existem 
vários tipos de contas que permitem depósitos à vista. Com 
relação a esses tipos de contas, julgue os itens que se 
seguem. 
 
90 A conta-salário é um tipo especial de conta de depósito 

à vista destinada a receber salários, vencimentos, 
aposentadorias, pensões e similares. É individual, não é 
movimentável por cheques, é isenta da cobrança de 
tarifas e tem alíquota zero de CPMF. C. 
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91 A conta investimento permite ao investidor migrar de um 
investimento para outro, inclusive entre bancos 
diferentes, sem o pagamento da contribuição provisória 
sobre movimentação financeira (CPMF). 

 
92 A conta especial de depósitos à vista (conta simplificada 

para clientes de baixa renda) é individual (apenas um 
titular). Cada cliente pode ter somente uma conta e não 
pode ser correntista em qualquer outra instituição 
financeira. Essa conta é movimentada exclusivamente 
com cartão magnético, tem alíquota zero de CPMF e 
franquia mensal de 4 extratos, 4 depósitos e 4 saques. 

 
93 Para as contas-correntes, é vedada às instituições 

financeiras a cobrança de remuneração pelo 
fornecimento de cartão magnético ou, alternativamente, 
a critério do correntista, de um talonário de cheques com 
pelo menos vinte folhas por mês. 

 
O BB tem importância primordial na concessão de crédito 
rural no país. Desde a institucionalização do crédito rural 
por meio da Lei n.° 4.829/1965, passou a integrar o  sistema 
nacional de crédito rural. Na safra 2005/2006, o BB 
destinou RS 26,9 bilhões ao setor rural. Os recursos foram 
distribuídos em mais de 1,3 milhão de operações de 
investimento, custeio e comercialização. Para a safra 
2006/2007, está prevista a liberação de R$ 33 bilhões. 
Desse montante, R$ 27 bilhões serão destinados à 
agricultura empresarial e R$ 6 bilhões à agricultura familiar. 

Banco do Brasil, Balanço  2006. 
 
No que diz respeito a crédito rural, julgue os itens a seguir. 
 
94 A cédula de produto rural (CPR) é um título negociável 

no mercado que permite ao BB, ao emiti-lo, obter 
recursos diretamente dos grandes investidores para o 
financiamento de pequenos produtores rurais.  

 
95 Os financiamentos rurais caracterizam-se, segundo a 

finalidade, como de investimento, quando se destinarem 
a inversões em bens e serviços cujos desfrutes se 
realizem no curso de vários períodos. 

 
96 Um dos objetivos específicos do crédito rural é incentivar 

a introdução de métodos racionais de produção, visando 
ao aumento da produtividade, à melhoria do padrão de 
vida das populações rurais e à adequada defesa do solo. 

 
97 Os recursos obrigatórios (decorrentes da exigibilidade de 

depósito à vista), os oriundos do Tesouro Nacional e os 
subvencionados pela União sob a forma de equalização 
de encargos são fontes de recursos para o crédito rural 
no Brasil. 

 
Com a melhoria do cenário econômico do Brasil e as 
constantes reduções da taxa básica de juros, as aplicações 
em títulos públicos se tornam menos atraentes. Diante 
disso os bancos trabalham para aumentar sua participação 
nas operações de crédito. O BB registrou lucro líquido de 
R$ 6,044 bilhões em 2006, valor 45,5% superior ao 
observado no ano anterior. O resultado foi influenciado, 
sobretudo, pelo crescimento de 30,8% da carteira de 
crédito, que superou o desempenho da indústria financeira; 
e pelo incremento das receitas de prestação de serviços em 
16,2% contra a expansão de apenas 4,6% das despesas 
administrativas. 

Idem, ibidem. 
 
Acerca das operações de crédito, julgue os itens seguintes. 

 
98 O Finamex pré-embarque é uma linha de créditos que 

financia a fabricação de máquinas, equipamentos e 
produtos manufaturados destinados à exportação e não 
negociados com os importadores. 

 
99 Na operação de desconto de títulos, uma das vantagens 

para o cliente é que, por meio dessa operação, ele pode 
antecipar o seu fluxo de caixa, antecipando o 
recebimento do título. Caso o devedor não pague o título 
no vencimento, em função do direito de regresso, o 
cliente não é responsável pelos encargos como multa e 
juros de mora. t 

 
100 Uma vantagem da operação vendor finance para o 

cliente, empresa vendedora, é fiscal, visto que o 
financiamento não é realizado pela empresa 
vendedora, e sim pelo banco, diminuindo a base de 
cálculo para a cobrança dos impostos. 

 
101 Cobrança e pagamento de títulos e carnês é a 

operação de cobrança realizada pelos bancos em 
geral, de títulos e carnês emitidos por empresas-
clientes. Os bancos cobram pelos serviços executados 
uma comissão em percentual ou fixa por documento. 
Os bancos, na qualidade de mandatários, passam a ter 
a propriedade dos títulos e carnês. 

 
Os bancos têm ampliado sua atuação em produtos e 

serviços financeiros mais sofisticados, oferecendo aos 
clientes, por exemplo, assessoria para compra e venda 
de empresas — o que o mercado chama de corporate 
finance —, equipe de especialistas com experiência em 
operações de mercado de capitais, e assessoria em 
fundos de investimentos, em especial para os clientes 
pessoa física, de renda mais alta, ou para clientes 
pessoa jurídica. Quanto aos produtos e serviços 
financeiros, julgue os próximos itens. 

 
102 Os fundos mútuos de investimento classificados -pelo 

BACEN como fundos referenciados são os que têm por 
objetivo seguir determinado referencial, apresentam 
uma gestão passiva da sua carteira e classificam-se 
em dois subtipos: DI e cambial. 

 
103 Até janeiro de 2004, os fundos mútuos de investimento 

tinham cobrança mensal do imposto de renda. A partir 
dessa data, a cobrança passou a ser semestral e 
ocorre nos meses de novembro e maio. (_)) 

 
104 Commercial Papers  são títulos de longo prazo — 

prazo mínimo de 360 dias e máximo de 5 anos — que 
as sociedades anônimas não-financeiras emitem, 
visando captar recursos no mercado interno ou externo 
para financiar suas necessidades de capital. 

 
105 O BACEN autoriza e fiscaliza o funcionamento das 

empresas administradoras de cartão de crédito, na 
situação de coligadas de instituições financeiras. Q..) 

 
106 Cisão é a operação pela qual a companhia transfere 

parcelas do seu patrimônio para uma ou mais 
sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão 
de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, 
se parcial a versão. O tipo mais comum de cisão é o 
leveraged buyout (também conhecido como LBO). 
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Derivativos, como o próprio nome indica, derivam de algum 
outro ativo. É o mercado no qual a formação de seus 
preços deriva dos preços do mercado à vista. Nesse 
universo, há o mercado futuro, a termo, de opções e de 
swaps. Nesse mercado, considerado de altíssimo risco 
devido às fortes flutuações nos preços dos títulos, são 
realizadas grandes apostas no comportamento futuro de 
algumas commodities. Acerca desse tema, julgue os itens 
seguintes. 
 
107 O que diferencia um contrato futuro de um contrato de 

opção é a obrigação que o primeiro apresenta de se 
adquirir ou vender algo no futuro. O contrato de opção, 
ao contrário, registra unicamente o direito do titular de 
exercer sua opção de compra ou venda a determinado 
preço no futuro, não sendo obrigatório seu exercício. 

 
108 Nas operações com derivativos, há ajustes diários de 

valores no mercado a termo e, no mercado futuro, não 
há, o preço é efetivamente pago apenas no 
vencimento, sem ajustes diários. 

 
Os negócios com seguros, previdência e capitalização têm 
recebido atenção por parte dos bancos, pois representam 
setores com grandes possibilidades de crescimento. Para 
exemplificar, por meio desses negócios o BB agregou R$ 
1,1 bilhão em 2006, o que significa crescimento de 27,0% 
em relação ao ano anterior. No segmento de previdência 
complementar aberta, o faturamento teve incremento de 
29,5% em relação ao ano anterior; e, no mercado de títulos 
de capitalização, manteve a liderança pelo décimo ano 
consecutivo em contribuições. 

Idem, ibidem, 
 
No que se refere à previdência e à capitalização, julgue os 
itens que se seguem. 
 
109 Durante o período de diferimento, os planos de 

previdência denominados plano gerador de benefício 
livre (PGBL) terão como critério de remuneração a 
rentabilidade da carteira de investimentos do plano, ou 
seja, durante esse período há garantia de remuneração 
mínima. 

 
110 O prazo de vigência de um título de capitalização é o 

período durante o qual o título está sendo administrado 
pela sociedade de capitalização. O capital relativo ao 
título é atualizado monetariamente pela taxa convênio 
de pagamentos e créditos recíprocos (CCR) e 
capitalizado pela taxa de juros informada nas 
condições gerais. 

 
Acerca do Código de Defesa do Consumidor Bancário 
(CDCB) e da Lei da Acessibilidade, julgue os itens a seguir. 
 
111 Nos saques em espécie, de valores acima de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), realizados em conta de 
depósitos à vista, os bancos poderão postergar a 
operação para o expediente seguinte, vedada a 
utilização de tal faculdade nos saques de valores 
inferiores a esse estabelecido. 

 
112 Na assinatura de contrato com portador de deficiência 

visual, a leitura do inteiro teor do referido instrumento 
deve ser feita em voz alta, a não ser quando por eles 
dispensada, exigindo-se, mesmo no caso de dispensa 
da leitura pelo cliente, declaração do contratante de 
que tomou conhecimento dos direitos e deveres das 
partes envolvidas, certificada por duas testemunhas.  

 
113 Para efeito de acessibilidade, pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida é definida 
como somente aquela que tem sua capacidade de 
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo de forma 
permanentemente limitada.  

 
114 As pessoas portadoras de deficiência física ou com 

mobilidade reduzida, os idosos, com idade igual ou 
superior a sessenta e cinco anos, gestantes, lactantes 
e pessoas acompanhadas por criança de colo têm 
direito ao atendimento prioritário, não podendo 
depender de senhas para serem atendidas. 

 
115 De acordo com o CDCB, com relação ao horário e ao 

local de atendimento, os bancos não podem tratar 
diferentemente clientes e não-clientes na execução de 
serviços decorrentes de convênios. 

 
Acerca do mercado de câmbio e do mercado de capitais no 
Brasil, julgue os itens seguintes. 
 
116 Mercado de câmbio é o ambiente físico onde se 

realizam as operações de câmbio entre os próprios 
agentes autorizados pelo BACEN (bancos, corretoras, 
distribuidoras, agências de turismo e meios de 
hospedagem) e entre eles e seus clientes. 

117 No mercado de capitais, não são admissíveis 
negociações com ações sem valor nominal, haja vista 
que esse valor é necessário corno referência na hora 
de sua compra ou venda. 

 
118 As operações de underwriting são ofertas públicas de 

títulos em geral e de debêntures em particular, por 
meio de subscrição, cuja prática é permitida somente 
às instituições financeiras autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil (BACEN) para esse tipo de 
intermediação. 

 
119 As companhias, ou sociedades anônimas, podem emitir 

debêntures, que conferem aos seus titulares direito de 
crédito contra elas, nas condições constantes da 
escritura de emissão, mas elas não podem emitir 
debêntures no exterior com garantia real ou flutuante 
de bens situados no país. 

 
120 Todos os bancos podem operar no mercado de 

câmbio, em todas as operações previstas, exceto os 
bancos de desenvolvimento e caixas econômicas, que 
só podem realizar operações específicas autorizadas. 

 
121 Atualmente, o regime cambial adotado no país é o de 

regime livre, ou seja, não há um setor do governo que 
determina qual é a taxa oficial. 

 
O BB trabalha com intermediações em diversas áreas, tais 
como sistema de seguros privados, previdência 
complementar, administração de cartões de crédito e títulos 
de capitalização, entre outros. Acerca dessas atividades do 
BB, julgue os itens subseqüentes. 
 
122 Os planos de previdência privada são abertos ou 

fechados, sendo que os primeiros podem ser 
adquiridos por qualquer pessoa, bastando procurar 
uma instituição que ofereça tal produto, enquanto os 
últimos somente podem ser adquiridos por grupos de 
pessoas específicas, como os empregados de urna 
empresa. 
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123 Quando um usuário de cartão de crédito preferir não 
pagar o total de sua fatura, tanto as instituições 
financeiras quanto as bandeiras podem financiar o 
saldo devedor restante. 

 
124 Não é permitido que uma pessoa adquira um título de 

capitalização para outra pessoa, a não ser por meio de 
regular instrumento de procuração. 

 
125 Na contratação de seguro, sinistro é considerado um 

evento de origem humana, previsível, não-desejável, 
que acarreta danos materiais ou pessoais. 

 
126 Nos planos de aposentadoria e pensão privados, 

mesmo no planos de repasse integral de rentabilidade, 
existente no PGBL, o repasse é de, no máximo, 90% 
da rentabilidade real líquida nas aplicações dos ativos. 

 
127 O instrumento do contrato de seguro é materializado 

por meio da apólice, da qual deverão constar os riscos 
assumido e o valor segurado, entre outras informações. 

 
128 O objeto do contrato de seguro é a alea, ou seja, o 

risco. 
 
129 Os cartões de crédito conhecidos como cartões de loja, 

ou retailer cards, são aqueles emitidos por lojas e que 
só podem ser usados nas redes dessas lojas. 

130 No contrato de seguro, prêmio é a quantia recebida 
pelo segurado, quando ocorre um sinistro, para 
ressarcí-Io das perdas ocorridas. ( 

 
Garantia é a segurança dada ao titular de um direito, para 
(lu( possa exercê-lo. É um ato acessório de uma obrigação 
Normalmente, constitui-se por meio de uma cláusula 
contratual que visa assegurar ao credor, pela concessão, 
por exemplo, de um financiamento, que o devedor cumprirá 
o assumido. Com isso. obriga o devedor a cumprir a 
prestação devida ao credor. É o mesmo que uma caução. 
Os bancos, como proteção, para aumentar a possibilidade 
de receber aquilo que emprestou, utilizam-se desse reforço 
jurídico, de caráter pessoal (aval e fiança) ou real (hipoteca, 
alienação fiduciária, anticrese ou penhor). Além das 
garantias bancárias, que são especificamente o ato de o 
banco assegurar o pagamento de uma obrigação que deve 
ser cumprida pelo garantido, foi criada, por outro lado, uma 
garantia para o cliente bancário, ou seja, para que o 
investidor tenha um mínimo de segurança para o caso de 
um banco vir a fechar suas portas. Esta garantia é o Fundo 
Garantidor de Crédito (FGC). Acerca das garantias 
bancárias e do FGC, julgue os itens seguintes. 
 
131 O FGC tem como associadas obrigatórias as 

instituições financeiras e as associações de poupança 
e empréstimo em funcionamento no país; não 
contempla as cooperativas de crédito e cobre o limite 
de até R$ 20.000,00, por pessoa, contra a mesma 
instituição associada. 

 
132 Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de 

cessão, sobre coisas móveis somente. 
 
133 O contrato que tenha cláusula de garantia sobre 

hipoteca na"( pode prever a proibição de venda do 
imóvel pelo proprietário, sob pena de nulidade dessa 
cláusula. 

 

134 A fiança conjuntamente prestada a um só débito, por 
mais de uma pessoa, importa, necessariamente, o 
compromisso de solidariedade entre elas. 

 
135 Quando houver mais de um avalista em um só título c1( 

crédito, eles não poderão reservar entre si o benefício 
de ordem. 

 
136 A alienação fiduciária é uma garantia conhecida como 

sui generis (peculiar), exatamente porque a coisa, 
móvel ou imóvel, dada em garantia, passa à 
propriedade do próprio credor. 

 
137 A fiança bancária é o contrato por meio do qual o 

banco, que é o fiador, garante o cumprimento da 
obrigação de seu cliente (afiançado) e poderá ser 
concedida em diversas modalidades de operações, 
exceto em operações ligadas ao comércio exterior. 

 
O mercado financeiro é muito importante no 
desenvolvimento de um país. As operações realizadas 
nesse mercado são complexas e dinâmicas. As bolsas de 
mercadorias e de futuro são entidades auto-regulatórias 
que organizam a negociação com mercadorias e com 
contratos futuros. No Brasil, a Bolsa de Mercadorias & 
Futuros (BM&F) é a mais importante bolsa dessa natureza. 
Acerca do mercado financeiro, julgue os próximos itens. 
 
138 O índice IBOVESPA é um valor numérico associado à 

denominação pontos, que serve para medir a 
lucratividade de uma carteira hipotética de ações. 

139 Nas bolsas de valores são negociados os títulos no 
mercado à vista e no mercado futuro, mas na Bolsa de 
Mercadoria e Futuros somente são negociados o 
mercado futuro. 

 
140 No mercado de capitais, uma diferença marcante entre 

o mercado primário e o mercado secundário é que, no 
primeiro, não há influência direta no caixa da 
companhia, mas há influência na sua imagem, 
enquanto, no segundo, há influência direta no caixa da 
companhia, não havendo influência na sua imagem. 

 
141 As operações com ações ou outros títulos de 

companhias privadas, que não sejam de capital aberto, 
poderão ser feitas no mercado de balcão não-
organizado. 

 
142 Nas bolsas de valores são negociados valores 

mobiliários e, entre estes, as ações de todas as 
sociedades anônimas. 

 
Entre atividades econômicas do sistema financeiro, a 
operação de factoring é uma atividade comercial mista 
atípica, que engloba serviços e compra de créditos (direitos 
creditórios) resultantes de vendas mercantis. O factoring, 
como fomento mercantil, expande os ativos de seus 
clientes, aumentando-lhes as vendas e eliminando 
endividamento, transformando vendas a prazo em vendas à 
vista. Outra operação de grande importância que tem 
crescido muito no Brasil é o leasing, ou seja, o 
arrendamento mercantil, que é urna forma de a pessoa 
possuir um bem (móvel ou imóvel) sem ter de comprá-lo. É 
um contrato pelo qual uma pessoa, pretendendo utilizar 
determinado equipamento ou imóvel, consegue que uma 
instituição financeira o adquira, arrendando-o ao 
interessado, por tempo determinado, possibilitando ao 
arrendatário, findo o prazo, optar entre a devolução do bem, 
a renovação do arrendamento ou a aquisição do bem 
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arrendado, mediante um preço residual fixado no contrato. 
Acerca do factoring e do leasing, julgue os itens seguintes. 
 
143 A modalidade de factoring, cuja operação se constitui 

de prestação de serviços de tesouraria, 
acompanhamento de contas a receber e a pagar, na 
qual a sociedade de fomento mercantil é mandatária da 
sua empresa-cliente contratante, é conhecida como 
trustee. 

 
144 Bens de produção estrangeira não podem ser objeto de 

arrendamento mercantil (leasing). 
 
145 Factoring pode ser conceituado como uma atividade de 

negociação com recebíveis ou efeitos comerciais. 
 
146 O leaseback, ou leasing de retorno, é a modalidade de 

arrendamento mercantil em que o bem é, inicialmente, 
do próprio arrendatário.  

 
147 As operações de factoring e de leasing, no Brasil, têm 

como diferença marcante o fato de que no factoring 
não há pagamento de Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) e, no leasing, esse pagamento é 
necessário. 

 
A letra de câmbio é um instrumento de declaração unilateral 
de vontade, enunciada em tempo e lugar certos (nela 
afirmados), por meio da qual uma certa pessoa (chamada 
sacador) declara que uma certa pessoa (chamada sacado) 
pagará, pura e simplesmente, a certa pessoa (chamada 
tomador), urna quantia certa, num local e numa data — ou 
prazo — especificados ou não. O título considera-se emitido 
quando o sacador nele apõe sua assinatura, completando, 
assim, o ato unilateral de sacá-lo. Trata-se de um 
instrumento de câmbio muito antigo na história e que 
sofreu, ao longo dos tempos, variações em seu 
regulamento legislativo, bem como na prática de sua 
utilização. 

Gladston Mamede. Títulos de crédito . São Paulo: Atlas, 3.ª ed., 2003, p. 187. 

 
Acerca da letra de câmbio, julgue os itens que se seguem. 
 
148 Na letra de câmbio existem, em regra, três pessoas 

envolvidas: o sacador (credor), o sacado 
(devedor/aceitante) e o favorecido (tomador). Pode 
acontecer de sacador e favorecido serem a mesma 
pessoa, mas não existe possibilidade de sacador e 
sacado serem a mesma pessoa. C, 

 
149 Se a letra de câmbio contém assinaturas de pessoas 

incapazes de se obrigarem por letras, assinaturas 
falsas, assinaturas de pessoas fictícias, as obrigações 
dos outros signatários não deixam de ser válidas nem 
gera a nulidade do referido título por essa razão. 

 
150 O sacador (emitente/credor) é garante tanto da 

aceitação quanto do pagamento da letra.
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