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VAMOS INTERAGIR?



SISTEMA
FINANCEIRO 
NACIONAL



O SFN é formado por um conjunto de regras e 
instituições que buscam reunir poupadores e 

tomadores de recursos, de forma a permitir um 
fluxo de recursos necessários ao giro da economia. 
De um lado há os que têm recursos sobrando e, de 
outro, os que necessitam deles para alavancar seus 

negócios e investir na economia real, ajudando a 
desenvolver o país!

FUNÇÕES BÁSICAS DO SFN



FUNÇÕES BÁSICAS SFN: SISTEMA COM DIVERSOS PARTICIPANTES

INSTITUIÇÕES 
NORMATIVAS
INSTITUIÇÕES 
NORMATIVAS

INSTITUIÇÕES 
FISCALIZADORAS

INSTITUIÇÕES 
FISCALIZADORAS

TOMADORES

POUPADORES  I
N
T
E
R
M
E
D
I
Á
R
I
O

F
I
N
A
N
C
E
I
R
O

PF ou PJ
Com ou Sem Fins lucrativos



Artigo 17 da Lei de Reforma Bancária, nº 4.595/64:

Consideram-se Instituições Financeiras (IF), 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.

§ 1º: Equipara as Pessoas Físicas às IF!

Exemplos de IFs: Bancos, DTVMs (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

FUNÇÕES BÁSICAS SFN: INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



PRINCIPAIS PARTICIPANTES DO MERCADO FINANCEIRO

ÓRGÃOS  
FISCALIZADORES

ÓRGÃO 
REGULADORES

INTERMEDIÁRIOS 
FINANCEIROS

ENTIDADES DE 
APOIO

MERCADO FINANCEIRO



Quanto à capacidade de multiplicar a moeda:

CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: FUNÇÕES

Bancos Comerciais: uma vez que 
captam e emprestam recursos e 

mantêm Conta de Reserva 
(depósito compulsório) junto ao 

Banco Central

MONETÁRIAS NÃO MONETÁRIAS

Corretoras de Valores:

NÃO multiplicam moeda!



Assim como as pessoas têm conta em banco, todos os 
bancos têm uma conta no Banco Central. Chama-se Reserva 
Bancária os recursos provenientes desses depósitos feitos 

pelos bancos (depósito compulsório). Essa reserva tem 
origem nas seguintes fontes:

* X% sobre o volume de depósitos de clientes em conta corrente;
* Y% sobre o volume da caderneta de poupança dos clientes;

* Z% sobre o volume em depósito a prazo (CDB/RDB) emitido pelos 
bancos.

CONTROLE DA RESERVA BANCÁRIA



Quanto à intermediação de recursos:

CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: FUNÇÕES
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Por intermédio dos corretores de valores:

VENDO

SERÁ QUE EU 
COMPRO?



OUTRAS INSTITUIÇÕES IMPORTANTES PARA O MERCADO

INSTITUIÇÕES QUE 
COMPÕEM O SISTEMA 

BRASILEIRO DE POUPANÇA E 
EMPRÉSTIMO (SBPE):

•CAIXA;
•SOCIEDADES DE CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO; e
•ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA 

E EMPRÉSTIMO.

INSTITUIÇÕES DEFINIDAS 
COMO NÃO FINANCEIRAS:

•FACTORING (Sociedades de 
Fomento Comercial);
•COMPANHIAS 

SEGURADORAS.

Capta R$ para empréstimo da casa própria. Compram Duplicatas e Cheques com deságio.



CAIXA: Além de fazer parte do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo, pode ser classificada como uma 

Instituição Monetária, na medida em que capta depósito à 
vista e faz operações de empréstimo e financiamento, não 

se restringindo somente à casa própria.

UMA INSTITUIÇÃO PODE PERTENCER A MAIS DE 1 GRUPO



ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
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NORMATIVOS

ENTIDADES 
SUPERVISORAS

OPERADORES



CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)
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O CMN é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional.

Compete ao CMN:

* Estabelecer diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e
creditícia;

* Regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização
das instituições financeiras;

* Disciplinar os instrumentos de política monetária e cambial.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)



O CMN é constituído pelo:

* Ministro de Estado da Fazenda: atua como presidente do CMN;

* Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

* Presidente do Banco Central do Brasil (BCB).

Obs: Os serviços de secretaria do CMN são exercidos pelo BCB.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)



Está previsto o funcionamento também junto ao CMN de Comissões
Consultivas de normas e organização do:

* Sistema Financeiro;
* Mercado de Valores Mobiliários e de Futuros;
* Crédito Rural;
* Crédito Industrial;
* Crédito Habitacional e para Saneamento e Infraestrutura Urbana;
* Endividamento Público e;
* Política Monetária Cambial.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)



É o órgão executivo central do SFN, responsável pela fiscalização e o
pelo cumprimento das disposições que regulam o funcionamento do
sistema, de acordo com as normas expedidas pelo CMN. É o banco
dos bancos, sendo de sua competência privativa:

* Formatar, executar e acompanhar a Política Monetária (é a atuação
de autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda em
circulação, de crédito e das taxas de juros controlando a liquidez
global do sistema econômico);

* Emitir e distribuir papel-moeda;

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB ou BACEN)



É o banco dos bancos, sendo de sua competência privativa:

* Executar os serviços do meio circulante (movimentação do R$);

* Receber os recolhimentos de Depósito Compulsório (é geralmente
feito através de determinação legal, obrigando os Bancos Comerciais
e outras instituições financeiras a depositarem, junto ao BCB, parte
de suas captações em depósitos à vista ou outros títulos contábeis);

* Regular a execução da compensação de cheques;

* Comprar e vender Títulos Públicos Federais;

* Exercer o controle de crédito;

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB ou BACEN)



* Realizar Operações de Redesconto e empréstimo aos bancos;

Ocorre o Redesconto quando uma Instituição Financeira não tem
recursos suficientes para fechar o seu caixa. Via de regra, os bancos
recorrem ao Mercado Interbancário (CDI ou DI = Depósito
Interbancário) na busca de cobrir seus caixas temporariamente.
Entretanto, algumas vezes ocorre de o banco já estar com o limite de
crédito tomado junto a outros bancos. Nesse caso, e como única
alternativa, o banco recorre a um empréstimo do BCB. A esse
empréstimo é dado o nome de Redesconto, o qual é visto como um
SOCORRO ao banco que se encontra com dificuldades.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB ou BACEN)



É o banco dos bancos, sendo de sua competência privativa:

* Fiscalizar as Instituições Financeiras;

* Controlar o fluxo de capitais estrangeiros;

* Executar e acompanhar a política creditícia (política do crédito);

* Formatar, executar e acompanhar a política cambial;

* Formatar, executar e acompanhar as relações financeiras com o
exterior.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB ou BACEN)



Muitas das funções do BCB mencionadas
anteriormente, nada mais são do que meios de
executar sua função primordial:

“Manter o poder de compra da moeda, que se
traduz em manter a inflação dentro de patamares
definidos pelo CMN.”

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB ou BACEN)



INFLAÇÃO (IPCA)

* Em 2017 o IPCA foi de 2,95% a.a. abaixo do limite inferior da Meta
Inflacionária.

* A Inflação projetada para 2018 (3,57% a.a.) e 2019 (4,10% a.a.) estão abaixo
do núcleo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.

Meta Inflacionária: 4,5% (+) ou (-) 1,5% = (3,0% < 4,5%<6,0%)

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

CORE = NÚCLEO



META INFLAÇÃO (IPCA)

GOVERNO 
LULA

1º 
GOVERNO 

DILMA

MUDANÇA DA 
METODOLOGIA 
DE CÁLCULO NA 
ÚLTIMA HORA

IPCA EM 2017 FOI 
DE 2,95% a.a.

IMPEACHMENT



IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é 
calculado pelo IBGE e foi instituído com a finalidade de 
corrigir as demonstrações financeiras das companhias 

abertas. O Índice verifica as variações dos custos com os 
gastos das pessoas que ganham de 1 a 40 salários 

mínimos nas regiões metropolitanas de Belém, Belo 
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador, São Paulo, município de Goiânia e 
Distrito Federal.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB ou BACEN)



A CVM foi criada pela Lei nº 6.385,de  07/12/1976, 
que lhe conferiu poderes para disciplinar e 

normatizar o mercado de capitais, tendo como 
principal objetivo o fortalecimento deste. Com a 
criação dessa autarquia, pretendia-se proteger o 

pequeno investidor de fraudes e práticas irregulares 
na negociação de valores mobiliários.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)



Principais funções da CVM:

* Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão;

* Proteger os acionistas ou debenturistas de irregularidades de controladores das
companhias abertas;

* Evitar ou coibir fraude na manipulação de preço de valores mobiliários;

* Assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários emitidos;

* Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários;

* Promover e expandir o mercado acionário.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)



De forma a alcançar seu objetivo, a CVM disponibiliza em seu website
informações sobre as empresas, os valores mobiliários emitidos, a 
legislação pertinente ao mercado, bem como algumas estatísticas.

Além disso, para emitirem ações, debêntures, bônus de subscrição ou 
qualquer outro valor mobiliário através da distribuição pública, as 

empresas devem se registrar previamente na CVM e enviar 
periodicamente uma série de dados, de forma a fornecer ao investidor 

um grau adequado de informação sobre o investimento que está 
sendo disponibilizado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM)



CONFIGURAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO

MERCADO 

MONETÁRIO

MERCADO DE 

CRÉDITO

MERCADO DE 

CÂMBIO

MERCADO DE 

CAPITAIS

MERCADO 

FINANCEIRO

FISCALIZADO e REGULADO pelo BACEN FISCALIZADO e 
REGULADO pela CVM



ENTENDENDO OS MERCADOS

MERCADO 

MONETÁRIO

MERCADO DE 

CRÉDITO

MERCADO DE 

CAPITAIS

MERCADO DE 

CÂMBIO

São negociados os instrumentos financeiros que afetam de alguma forma a
Moeda. “Monetário” vem da palavra “Moeda”. Ex: Títulos Públicos, CDB , etc.

Aqui ocorrem os empréstimos e financiamentos oferecidos por intermediários
financeiros.

Onde ocorrem as trocas de Moedas, como por exemplo, de Real para Dólar ou 
Euro.

Nesse mercado as empresas buscam capital para investimento no médio e
longo prazo, através da emissão de títulos como ações e debêntures, entre
outros.



A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais é uma entidade de representação do 

segmento das instituições que atuam nos mercados 
financeiros e de capitais. 

Seus associados são, basicamente, os bancos de investimento, 
bancos comerciais, bancos múltiplos, asset managements 

(empresas gestoras de recursos), corretoras, distribuidoras de 
valores mobiliários e consultores de investimento.  

ANBIMA



A ANBIMA, atuando como agente regulador privado, 
criou e supervisiona o cumprimento das regras de 
seus Códigos de Regulação e Melhores Práticas, 

atuando conjunta e construtivamente com as 
instituições públicas brasileiras para regular as 

atividades das entidades que atuam nos mercados.

ANBIMA



A ANBIMA é um dos principais provedores de pesquisas e estatísticas 
sobre os mercados que representa, produzindo e divulgando 

informações sobre os mercados de capitais, de fundos de investimento e 
de produtos de tesouraria.

Visando estimular a transparência dos mercados secundários de títulos 
públicos e privados, a entidade divulga diariamente índices e taxas 
médias, utilizados como parâmetros de referência para os agentes 
desses mercados, cotações de fundos de investimentos, além de 

publicar mensalmente boletins técnicos sobre seus mercados. 

ANBIMA



A atividade de autorregulação foi instituída na 
ANBIMA a partir da percepção de que os agentes dos 

mercados não devem se limitar a obedecer a 
legislação criada pelo governo, mas ir além, 

elaborando, através de suas entidades de classe, 
normas que, uma vez seguidas por todos, melhorem 

o nível de suas atividades!

ANBIMA



O Código de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de 
Investimento lançado em maio de 2.000, tornou obrigatória a confecção 

de prospectos para todos os fundos de investimento, estabelecendo 
ainda as regras para elaboração e veiculação de anúncios publicitários 

para venda de cotas de fundos de investimento.

O Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de 
Certificação Continuada dispõe os princípios e regras que deverão ser 
observados pelas instituições participantes e pelos profissionais que 

atuam nos mercados financeiro e de capitais, buscando a permanente 
elevação de sua capacitação técnica, bem como a observância de 

padrões de conduta no desempenho de suas respectivas atividades.

ANBIMA: CÓDIGOS DE REGULAÇÃO



A observância de princípios e regras dos Códigos será obrigatória para 
as instituições participantes, assim entendidas as instituições filiadas À 

ANBIMA, bem como as instituições que, embora não associadas, 
expressamente, aderirem aos Códigos mediante a assinatura do 

competente termo de adesão. 

As instituições participantes devem assegurar que os Códigos sejam 
também observados por todos os integrantes de seu conglomerado ou 

grupo financeiro. 

ANBIMA: CÓDIGOS DE REGULAÇÃO



CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP)
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CONSELHO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (CGPC)

Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Fundos de Pensão)

OPERADORES

Superintendência Nacional 
de Previdência 

Complementar (PREVIC)

Conselho de Gestão 

(CGPC)

Conselho de Gestão 
de Previdência 
Complementar 

(CGPC)

ENTIDADES
SUPERVISORAS

ÓRGÃOS 
NORMATIVOS



Sob as asas dos órgãos fiscalizadores e normatizadores 
encontram-se:

INTERMEDIÁRIOS e AUXILIARES FINANCEIROS

Intermediários Financeiros:

* Bancos Múltiplos;

* Bancos Comerciais;

* Bancos de Investimento.

Demais Entidades de Apoio ao Funcionamento 
do Sistema:

* BM&FBOVESPA;

* Sociedades Corretoras de Títulos e Valores 
Mobiliários (SCTVM);

* Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários (DTVM).



Os Bancos Múltiplos são Instituições Financeiras privadas 
ou públicas que realizam as operações ativas (empréstimos 

e financiamentos), passivas (captação de recursos para 
financiar as operações ativas) e acessórias das diversas 

instituições financeiras. 

Na sua denominação social deve constar a expressão 
“BANCO”.

INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: BANCOS MÚLTIPLOS



Um Banco Múltiplo pode reunir as seguintes atividades:

INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: BANCOS MÚLTIPLOS

* Banco Comercial;

* Sociedade de Crédito Imobiliário;

* Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento;

* Banco de Investimento;

* Banco de Desenvolvimento (só pode ser operado por banco público).



Para ser considerado um Banco Múltiplo, a instituição tem de ser organizada sob a 
forma de Sociedade Anônima (S.A.) e operar em pelo menos 2 dos segmentos 

mencionados anteriormente, sendo 1 deles necessariamente de Banco Comercial ou 
Banco de Investimento.

As instituições com carteira comercial podem captar depósitos à vista. Há também os 
Bancos Múltiplos sem Carteira Comercial, como é o caso, por exemplo, dos bancos 

Brascan, Modal e outros mais.

INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: BANCOS MÚLTIPLOS

São exemplos de Bancos Múltiplos 
com carteira Comercial!



Os Bancos (públicos ou privados) constituem a base do Sistema Monetário, sendo as 
Instituições Financeiras as mais conhecidas, por seus múltiplos serviços prestados.

“O objetivo principal dessas Instituições é proporcionar o suprimento oportuno e 
adequado dos recursos necessários para financiar, a curto e médios prazos, o 

comércio e a indústria, as empresas prestadoras de serviços e as pessoas físicas”.
(site BACEN)

São constituídos obrigatoriamente sob a forma de Sociedades Anônimas (S.A.) e
oferecem uma gama de produtos e serviços: * Pagamento de aposentadorias e
pensões; * do FGTS; * Cobrança de carnês; * Contas de Concessionárias de serviços
públicos; * Guia de Tributos Federais, Estaduais e Municipais; * Pagamento de
Cheques; * Transferência de recursos; * Ordem de Pagamentos.

A captação de depósitos à vista e a prazo é atividade típica do Banco Comercial.

INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: BANCOS COMERCIAIS



Os Bancos de Investimento são instituições 
financeiras privadas, constituídas sob a forma de 
sociedade anônima e voltadas para operações de 
participação societária de caráter temporário, de 

financiamento da atividade produtiva para 
suprimento de capital fixo e de giro e administração 

de recursos de terceiros.

INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: BANCOS DE INVESTIMENTO



Não possuem contas correntes e captam recursos via 
depósitos a prazo, repasses de recursos externos, 

internos e são remunerados por administração e venda 
de cotas de fundos de investimento. 

As principais operações ativas são financiamento de 
capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de 

títulos e valores mobiliários, depósitos interfinanceiros e 
repasses de empréstimos externos.

INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: BANCOS DE INVESTIMENTO



Os Bancos de Investimento, devido à sua 
natureza, que muitas vezes atuam com as 

empresas dando o suporte técnico e comercial 
para a emissão de valores mobiliários, são 

fiscalizados tanto pelo BCB como pela CVM.

INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO: BANCOS DE INVESTIMENTO



OUTROS INTERMEDIÁRIOS e AUXILIARES FINANCEIROS

* BM&FBOVESPA;

* Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (SCTVM);

* Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM).



As bolsas são de vital importância para uma economia. Elas possuem 
uma identidade distinta dentro do setor de serviços financeiros. 

Por meio delas funcionam os mercados de renda variável e de 
derivativos. 

Esses mercados estabelecem o valor dos ativos por meio de um 
mecanismo eficiente de determinação de preços, permitindo que o 

público saiba quanto valem as empresas e os instrumentos negociados 
de acordo com as últimas notícias e com os mais recentes cenários 

econômicos.

BM&FBOVESPA



Para que o processo de formação de preços seja mais transparente e 
atraente, existem as chamadas práticas equitativas de mercado, 
segundo as quais todos os que comprarem e venderem ações em 

bolsa terão o mesmo tratamento, obedecerão aos mesmos 
procedimentos e terão idêntico acesso à informação. Com isso cria-se 
uma sistematização cada vez mais formal e pública das operações de 
compra e venda de ações, que possuem as seguintes características:

* Legitimar compra e venda;
* Negócios realizados durante o pregão;

* Pregão tem preços públicos.

BM&FBOVESPA



Além das características mencionadas anteriormente , existem ainda 
outros fatores para os quais a bolsa de valores contribui de forma 
acentuada (divulgação da informação como elemento essencial da 

decisão de investir (disclosure) ), tais como:

* Dados sobre o desenrolar do pregão;

* Dados sobre as companhias negociadas;

* Fundamentos sobre a atividade econômica;

* Indicadores econômicos.

BM&FBOVESPA



A BM&FBOVESPA S.A. (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros) foi 
criada em 2008 com a integração entre Bolsa de Mercadorias & 

Futuros (BM&F) e Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).

Em 30/03/17, foi anunciada a fusão da BMF&BOVESPA com a CETIP, 
formando a empresa B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), passando a ser a 5ª 

maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo em valor 
de mercado, com patrimônio de US$ 13 bilhões.

São negociados na BM&FBOVESPA: *ações; * títulos e contratos 
referenciados em ativos financeiros, * índices, * taxas, * mercadorias e 

moedas nas modalidades à vista e de liquidação futura.

BM&FBOVESPA



A BM&FBOVESPA:

* Lista empresas e fundos;

* Realiza negociação de ações, títulos, contratos derivativos;

* Divulga cotações;

* Produz índices de mercado;

* Desenvolve sistemas e softwares;e

* Promove avanços tecnológicos.

BM&FBOVESPA



Os mercados da BM&FBOVESPA abrangem a negociação de títulos e 
valores mobiliários, de renda variável e renda fixa, nos mercados de 

bolsa e de balcão organizado. Na BM&FBOVESPA são negociados:

BM&FBOVESPA

MERCADO BOVESPA:
* Ações;

* BDRs (Certificados de Depósito sobre Ações);

* Cotas de Fundos de Investimento;

* Debêntures;

* Recibo de Ações;

* Títulos Públicos Federais (TESOURO DIRETO).

MERCADO BM&F:

* Derivativos agropecuários;

* Derivativos financeiros;

* Minicontratos;

* Mercados de Balcão;

* Dólar. 



A CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e 
Derivativos é uma sociedade administradora de 

mercados de balcão organizados, ou seja, de 
ambientes de negociação e registro de valores 

mobiliários, títulos públicos e privados de renda fixa 
e derivativos de balcão.

Juntou-se à BMF&BOVESPA, criando-se a empresa 
B3!

CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO (CETIP)



É uma câmara de compensação e liquidação
sistemicamente importante, nos termos definidos pela 
legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) –
Lei nº 10.214 -, que efetua a custódia escritural de ativos 

e contratos, registra operações realizadas no mercado 
de balcão, processa a liquidação financeira e oferece ao 

mercado uma plataforma eletrônica (CetipNET) para 
negociações on-line.

CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO (CETIP)



Criada pelas instituições financeiras e o Banco Central, 
iniciou suas operações em 1986, proporcionando mais 

segurança e agilidade às operações do mercado financeiro 
brasileiro. A CETIP, hoje uma sociedade anônima, é a maior 

depositária de títulos privados de renda fixa da América 
Latina e a maior câmara de ativos privados do mercado 

financeiro brasileiro. Sua atuação garante o suporte 
necessário a todo o ciclo de operações com títulos de renda 

fixa, valores mobiliários e derivativos de balcão.

CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO (CETIP)



A credibilidade e a confiança que a CETIP trouxe para o mercado 
levaram as instituições financeiras a criar e empregar a expressão 

“título cetipado” como um selo de garantia e qualidade.

A Câmara tem atuação nacional e congrega uma comunidade 
financeira interligada em tempo real. Tem como participantes a 

totalidade dos bancos brasileiros, além de corretoras, 
distribuidoras, fundos de investimento, seguradoras, fundos de 
pensão e empresas não financeiras emissoras de títulos, entre 

outros.

CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO (CETIP)



Os mercados atendidos pela CETIP são regulados pelo Banco 
Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

São negociados na CETIP:

* Títulos privados de renda fixa, emitidos por instituições
financeiras, corporações e pessoas físicas, tais como CDB, Swap,
Debêntures e Letras Hipotecárias;

* Títulos públicos de renda fixa, emitidos por órgãos federais,
estaduais e municipais.

CÂMARA DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO (CETIP)



Além dos serviços de negociação, a BM&FBOVESPA oferece 
serviços de pós-negociação, quando são realizadas as 

liquidações e custódia de títulos. São eles: Câmara CBLC, câmaras 
de derivativos, de ativos e de câmbio, que funcionam de forma 
integrada, o que permite a visualização de todos os colaterais
depositados pelos investidores, gerando maior eficiência de 

capital, uma vez que os colaterais que estão depositados em uma 
câmara servem para negociação em outra câmara, sendo a 

liquidação feita pelo líquido.

CLEARINGs DA BM&FBOVESPA



A CBLC é responsável pelos serviços de guarda centralizada, 
compensação e liquidação das operações realizadas nos 

mercados da BM&FBOVESPA – Segmento BOVESPA.

A CBLC não é uma empresa, mas um sistema operado pela 
BM&FBOVESPA. Através desse sistema, a empresa atua também 

como depositária central de ações e de títulos de dívida 
corporativa, além de operar programa de empréstimo de ações e 

fazer liquidação e custódia dos títulos negociados no Tesouro 
Direto.

CLEARINGs DA BM&FBOVESPA



São instituições que efetuam principalmente a intermediação 
financeira nas bolsas de valores. 

Compete às SCTVMs:

* Operar em bolsas de mercadorias e futuros, por conta própria e de 
terceiros;

* Promover ou participar de lançamento público de ações;

* Administrar e custodiar carteiras de títulos e valores mobiliários;

* Organizar e administrar fundos e clubes de investimentos;

SOCIEDADES CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (SCTVM)



Compete às SCTVMs:

* Efetuar operações de intermediação de títulos e valores mobiliários, 
bem como de moedas estrangeiras, por conta própria e de terceiros;

* Efetuar operações de compra e venda de metais preciosos, por conta 
própria ou de terceiros;

* Prestar serviços de assessoria técnica em operações e atividades 
inerentes ao mercado financeiro e de capitais.

O CMN já permitiu que as DTVMs também operem em bolsa.

SOCIEDADES CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (SCTVM)



As DTVMs são instituições auxiliares do sistema financeiro que 
participam do sistema de intermediação de títulos no mercado (ações, 

debêntures e outros), colocando-os à venda para o público.

Principais Funções:

* Efetuar aplicações por conta própria ou de terceiros (intermediação)
em títulos de valores mobiliários de renda fixa e variável;
* Realizar operações no mercado aberto (compra e venda de títulos
públicos federais);
* Participar em lançamentos públicos de valores mobiliários;
* Administrar recursos de terceiros.

SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (DTVM)



Os sistemas de liquidação e custódia têm por objetivo organizar a 
liquidação e a transferência dos títulos públicos e privados negociados 

no mercado financeiro.

Liquidar significa fazer com que o dinheiro de quem comprou o título 
chegue às mãos de quem vendeu (liquidação financeira) e que a 

titularidade do título seja trocada (liquidação física).

Custódia significa guarda. Os sistemas de custódia dão a garantia de 
que o título realmente existe e confirmam a sua titularidade.

SISTEMAS E CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (CLEARING)



Criado em 1979, o SELIC destina-se ao registro de títulos e de 
depósitos interfinanceiros por meio de equipamento eletrônico de 

teleprocessamento, em contas abertas em nome de seus 
participantes, bem como ao processamento, utilizando-se o mesmo 

mecanismo, de operações de movimentação, resgate, ofertas públicas 
e respectivas liquidações financeiras.

É fiscalizado pelo BACEN, sendo aqui liquidadas e registradas todas as 
movimentações com títulos escriturais de emissão do Tesouro 

Nacional e do Banco Central do Brasil.

SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC)



São custodiados e liquidados no SELIC os 
seguintes títulos públicos federais:

LFT, LTN, NTN-B, NTN-C e NTN-F
(entre outros).

SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC)



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

Um Sistema de Pagamentos tem por finalidade transferir 
recursos, processar e liquidar pagamentos para todos os 

agentes de uma 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 Documento de 
Crédito (DOC). Em outras palavras, quando não faz um 

pagamento diretamente em dinheiro vivo.



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

A remodelação do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB), posta em prática a partir de 

22/04/2002, teve por finalidade reduzir 
significativamente riscos e manter o Sistema 

Financeiro Nacional entre os mais modernos do 
mundo, tornando-o, nas palavras do Banco Central, 
um sistema “seguro, eficiente, ágil e transparente”.



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

O novo SPB veio possibilitar a transferência imediata de dinheiro 
entre bancos. Isso traz mais segurança e confiabilidade, uma vez que 
reduz o risco de crédito nos pagamentos, que são irreversíveis, não 

podendo ser sustados ou devolvidos por falta de fundos.

Sendo imediata a transferência de fundos, o correntista tem de ter os 
recursos efetivamente disponíveis em sua conta corrente. Para os 

clientes que possuem limite de cheque especial ou conta garantida, 
será possível efetuar a transferência dentro de limites e condições 

contratadas com o banco.



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

As aplicações em fundos de investimentos feitas mediante saldo 
disponível em conta corrente e/ou através de Transferência Eletrônica 

Disponível (TED) rendem a partir do dia da sua realização.

Os bancos, a seu critério, podem 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) podem ser 
acolhidas independentemente da condição do recurso na conta 

corrente, porém, sob remuneração diferenciada, a critério de cada 
banco.



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

O novo SPB criou a Transferência Eletrônica Disponível.

Diferentemente do DOC (até R$ 4.999,99), que atualmente só é 
visualizado na conta do cliente no dia seguinte, na TED (6:30 até as 

17:00 h = mesmo dia, após as 17:00 h = 1 d.u.) o valor estará 
disponível para uso assim que o banco destinatário receber a 

mensagem de transferência, eliminando, dessa forma, as 
compensações e confirmações de crédito demoradas de cheques e 

DOCs (até as 22 h = 1 dia útil, após as 22 h = 2 d.u.).



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

A TED abate 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.

Os empréstimos e financiamentos são liberados pelos 
bancos em dinheiro e devem ser liquidados pelos clientes de 

acordo com as condições estipuladas nos contratos. O 
dinheiro transferido através de TED quita o débito no dia da 

transferência.



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

Atualmente, o Banco Central está sujeito a 2 tipos de riscos associados 
à estrutura do antigo sistema de pagamentos: o Risco de Crédito e o 

Risco Sistêmico.

O Risco de Crédito decorre da possibilidade de uma contraparte não 
honrar seus compromissos. No caso do Banco Central, havia a 

possibilidade de que um banco não tivesse recursos suficientes em sua 
conta Reservas Bancárias por ocasião de um lançamento a débito 

nessa conta (“entrou no cheque especial do BCB”). Com o novo 
sistema, isso não é mais possível, pois os bancos têm 30 minutos para 

fechar seu caixa junto ao BCB.



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

Além de evitar o Risco de Crédito, o novo sistema contribui 
para a diminuição do Risco Sistêmico, também conhecido 
como Risco Bancário, que diz respeito à possibilidade da 

interrupção da cadeia de pagamentos. 

Efeito Dominó!

Efeito em Cadeia!



SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB) 

Como o sistema bancário é o principal veículo dos 
pagamentos entre pessoas físicas e jurídicas não financeiras, 

uma crise bancária contamina todo o setor real da 
economia. 

Por isso, o Banco Central tem muito cuidado no desenho 
apropriado do sistema de pagamentos, buscando sempre 

estruturar uma rede de proteção contra riscos que possam 
afetar o mercado.



CONCEITOS 
BÁSICOS DE 
ECONOMIA



Os principais Indicadores Econômicos são:

* Produto Interno Bruto (PIB);

* Índices de Inflação;

* Taxa de Câmbio (PTAX);

* Taxa SELIC;

* Taxa DI;

* TR.

INDICADORES ECONÔMICOS



PIB = Tudo que é produzido em uma região durante determinado 
período (ano).

Principal indicador da atividade econômica, o PIB exprime o valor da 
produção realizada dentro das fronteiras geográficas de um país, num 

determinado período, independentemente da nacionalidade das 
unidades produtoras.

O PIB sintetiza o resultado final da atividade produtiva, expressando 
monetariamente a produção, sem duplicações, de todos os produtores 

residentes nos limites da nação avaliada.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)



A soma dos valores é feita com base nos preços finais de mercado.

A produção da economia informal NÃO é computada no cálculo do PIB 
Nacional.

A variação anual do Produto Interno Bruto é adotada, 
indistintamente, como o principal indicador para medir o desempenho 

econômico de um país, região ou unidade federativa.

Sua taxa de crescimento é obtida pela comparação entre tudo o que 
se produziu em um ano e o total do ano anterior: taxas positivas 

indicam que a economia está em crescimento; nulas, estagnação; e 
negativas, recessão.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)



Mas como funciona a Economia? 

De um lado temos as famílias que trabalham ou são sócias das 
empresas. Do outro lado estão as empresas. Pelo trabalho, as famílias 

recebem salários, e pelo capital investido nas empresas, os sócios 
recebem lucros. Uma vez com dinheiro, as famílias retornam às 

empresas para adquirirem bens e serviços, despendendo a renda 
recebida. Pode-se concluir, portanto, que o fluxo da renda em uma 

economia é circular, e que o dispêndio é equivalente à renda.

Produto = Renda = Dispêndio

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)



Pode-se calcular o PIB sob 2 óticas:

* Ótica do Dispêndio (ou da despesa): avalia o produto de uma 
economia considerando a soma dos valores de todos os bens e 
serviços produzidos no período que não foram destruídos (ou 

absorvidos como insumos) na produção de outros bens e serviços.

PIB = Consumo + Investimº + Gastos + (Exportação – Importação);

PIB = C + I + G + NX, onde NX = Saldo da Balança Comercial;

PIB = C + I + G + X – M.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)



Onde: 

* Consumo: refere-se a todos os bens e serviços comprados pela
população. Divide-se em: bens não duráveis, bens duráveis e serviços;

* Investimentos: consiste  nos bens adquiridos para uso futuro.Divide-
se em: investimento fixo das empresas e variação de estoques;

* Gastos do Governo: inclui os bens ou serviços adquiridos pelo
governo federal, estadual e municipal;

* Exportação;

* Importação.

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)



Pode-se calcular o PIB sob 2 óticas:

* Ótica da Renda: avalia o produto de uma economia considerando as 
remunerações pagas a todos os fatores de produção.

PIB = Remuneração Trabalho + Excedente Bruto Exportação + Impostos

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)



O PIB difere do Produto Nacional Bruto (PNB) basicamente pela 
Renda Líquida Enviada ao (ou Recebida do) Exterior (RLEE ou RLRE): 

seus efeitos são considerados nos cálculos do PIB e considerados nos 
cálculos do PNB.

Em geral, os países desenvolvidos possuem PNB maior que o PIB, ao 
contrário do que acontece com países em desenvolvimento.

As fórmulas para o cálculo do PNB a partir do PIB são:

PNB = PIB + RL(RE – EE)

PRODUTO NACIONAL BRUTO (PNB)



Existem 3 principais Índices de Inflação costumeiramente utilizados:

* ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA);

* ÍNDICE GERAL DE PREÇOS (IGP):

* IGP-DI: ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DISPONIBILIDADE INTERNA;
* IGP-M: ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO.

ÍNDICES DE INFLAÇÃO



IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é calculado 
pelo IBGE e foi instituído com a finalidade de corrigir as 

demonstrações financeiras das companhias abertas. O Índice verifica 
as variações dos custos com os gastos das pessoas que ganham de 1 

a 40 salários mínimos nas regiões metropolitanas de Belém, Belo 
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 

Salvador, São Paulo, município de Goiânia e Distrito Federal.

* Data de aferição: fim de mês;
* Data de divulgação: entre os dias 8 e 12 do mês seguinte;

* Início da divulgação do Índice: janeiro de 1980.

IPCA



O IGP foi criado em 1947, abrange 18 capitais e é calculado pela FGV, 
É o índice mais antigo do mercado. Existem o IGP-DI e o IGP-M, 

ambos com a mesma metodologia, porém com períodos de 
abrangência e divulgação diferentes:

* IGP-DI: variação dos preços entre os dias 1 e 30. Divulgado dia 10;

* IGP-M: variação dos preços entre os dias 21 e 20. Divulgado dia 30.

IGP



* IPA = ÍNDICE DE PREÇO NO ATACADO (60%);
* Envolve 500 mercadorias

* IPC = ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR (30%);
* Famílias com renda de 1 à 33 salários mínimos.

* INCC = ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (10%).
* Planilha de custos das empresas de engenharia.

COMPOSIÇÃO DO IGPM



É a taxa média de câmbio obtida e divulgada pelo BACEN e é 
normalmente usada como referência na liquidação de contratos de 

derivativos baseados na cotação do câmbio.

O BACEN calcula a PTAX com base na taxa média ponderada por 
volume das operações no mercado de câmbio interbancário, com o 

expurgo de possíveis taxas discrepantes até um volume não superior a 
5% do volume negociado. A essa taxa média é adicionado ou subtraído 
um spread padrão, para se chegar à PTAX VENDA e à PTAX COMPRA.

Existe PTAX em Dólar e PTAX em Euro!

TAXA DE CÂMBIO (PTAX)



O Cupom Cambial é a diferença entre a taxa básica 
de juros internos (SELIC) e a desvalorização da taxa 
de câmbio do país. Ele serve como uma referência 

para se investir em moeda estrangeira, um 
benchmark. 

O resultado do cupom cambial é o rendimento real 
de um título em dólar.

CUPOM CAMBIAL



Para uma taxa básica de juros projetada de 14% a.a. e uma Variação 
Cambial de 5% a.a., qual o rendimento do Cupom Cambial?

Portanto, a Valorização do Cupom Cambial é de 8,5% a.a., ou seja, o 
rendimento real foi de 8,5% a.a.

EXEMPLO DE CÁLCULO DO CUPOM CAMBIAL
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TAXA SELIC

A TAXA SELIC é a média ponderada por volume financeiro das taxas 
registradas no sistema SELIC (Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia).

São consideradas na formação da taxa SELIC over as operações com 
títulos públicos do Tesouro Federal e do Banco Central.



TAXA SELIC:  2 TIPOS

A Taxa Selic Meta é definida na reunião do COPOM.
(Final 2016 = 13,75% a.a.; Final 2017 = 7,00% a.a.; Final 2018 = 6,25% a.a.)

Redução de 6,75% a.a. em 2017!!!
Até hoje foram 12 reduções consecutivas = 6,5% a.a.!

A Taxa Selic Diária é o resultado da média mencionada 
anteriormente, ou seja, da média praticada pelo mercado.

Em 27/03/18 = Selic Diária = 6,40% a.a..



META SELIC: GOVERNO LULA

25,50

10,75



META SELIC: A partir Governo Dilma

11,25

13,00

14,25

Impeachment



META SELIC: Último Mandato Prefeito

7,25

13,75



META SELIC: A partir Governo Lula até Hoje

25,50

13,00

LULA DILMA



CENÁRIO
MACROECONÔMICO



ECONOMIA BRASILEIRA: ESTAGNADA NA PIOR CRISE DE SUA HISTÓRIA

2009

2013

2015
2016“Atoleiro”

“Decolou”

“Explodiu”
“Traição”



TAXA DE JUROS REAL: 14/02/2018

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA projeta uma taxa de juros
real de 4,92% a.a. para 10 anos.

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Curva de Juros Real 4,92%



RELATÓRIO 
FOCUS



INFLAÇÃO (IPCA)

* Em 2017 o IPCA foi de 2,95% a.a. abaixo do limite inferior da Meta
Inflacionária.

* A Inflação projetada para 2018 (3,57% a.a.) e 2019 (4,10% a.a.) estão abaixo
do núcleo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional.

Meta Inflacionária: 4,5% (+) ou (-) 1,5% = (3,0% < 4,5%<6,0%)

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

CORE = NÚCLEO



BOLETIM FOCUS: 23/03/2018

2018 2019

23/03/2018 23/03/2018

IPCA 3,57% 4,10%

IGPM 4,37% 4,38%

CÂMBIO (R$/US$) 3,30 3,39

SELIC 6,50% 8,00%

PIB 2,89% 3,00%

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 3,97% 3,50%

BOLETIM FOCUS BANCO CENTRAL

INDICADORES DE MERCADO



TAXA DE JUROS REAL



ATIVO
X

PASSIVO



ATIVO: RISCO DE MERCADO x PASSIVO: MARCADO NA CURVA



SÉRIO PROBLEMA PARA OS RPPS: ATIVO X PASSIVO

* PASSIVO: META ATUARIAL (NA 
CURVA): INPC + 6% a.a.

* ATIVO (A MERCADO)

# ATIVO > PASSIVO = SUPERÁVIT

# ATIVO < PASSIVO = DÉFICIT

# ATIVO = PASSIVO = ESTÁ CASADO = OK!



SÉRIO PROBLEMA PARA OS RPPS: ENCRUZILHADA!!!

“JOGAR A 
TOALHA!!”

NÃO VOU 
CONSEGUIR 

BATER A META 
ATUARIAL!!!

“ARREGASSAR AS 
MANGAS!”

ASSUMIR UM 
POUCO MAIS DE 

RISCO, EM BUSCA 
DE MAIOR 
RETORNO!

?



SÉRIO PROBLEMA PARA OS RPPS: QUAL CAMINHO ESCOLHER?

* TENHO MEDO!

* SOU COVARDE!

* AUMENTAR A 
ALÍQUOTA DO 

ENTE E DO 
SERVIDOR!

* MEU MASCOTE 
HIENA HARDY!!!

* CAPACITAÇÃO;

* SUBIR DEGRAUS 
DE RISCO;

* SABER ANALISAR 
CADA TIPO DE 

INVESTIMENTO;

* ADERIR AO PRÓ-
GESTÃO;

* TRANSPARÊNCIA 
TOTAL PARA O 

SERVIDOR! 



A Taxa DI-CETIP Over (extragrupo) é calculada e divulgada pela CETIP 
e apurada com base nas operações de emissão de depósitos 

interfinanceiros prefixados, pactuadas por um dia útil e registradas e 
liquidadas pelo sistema CETIP, conforme determinação do Banco 

Central do Brasil.

No universo do mercado interbancário são selecionadas as operações 
de 1 dia útil de prazo (over), considerando apenas as operações 

realizadas entre as instituições de conglomerados diferentes 
(extragrupo), desprezando-se as demais (intragrupo).

TAXA DI (CDI)



A Taxa Referencial de Juros foi criada no Plano Collor II para ser o 
principal índice brasileiro – uma taxa básica referencial dos juros a 

serem praticados no mês vigente e que não refletissem a inflação do 
mês anterior. Apesar de definida pelo Governo Federal como 

indexadora dos contratos com prazo superior a 90 dias, a TR também 
corrige os saldos mensais da caderneta de poupança.

O cálculo da TR é feito pelas 30 maiores instituições financeiras do 
país, assim consideradas em função do volume de captação de 

CDB/RDB, dentre os bancos múltiplos com carteira comercial ou de 
investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas 

econômicas.

TAXA REFERENCIAL DE JUROS (TR)



* Se a SELIC for maior à 8,5% a.a.

# POUPANÇA = TR + 6% a.a.

* Para depósitos feitos a partir de 04/05/12 e se a SELIC for igual ou
menor à 8,5% a.a.

# POUPANÇA = 70% SELIC + TR.

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA



Política Monetária é o conjunto de regras que estabelecem 
o poder de compra da moeda. 

E nada mais pertinente neste momento do que mencionar a 
inflação, que é o fato econômico de desvalorização da 

moeda.

Portanto, há inflação quando precisamos de mais dinheiro 
(moeda) para trocar pelo mesmo bem.

COPOM E POLÍTICA MONETÁRIA



O país trabalha hoje com o regime de Metas Inflacionárias (inflation
target).

“Manter o poder de compra da moeda, que se traduz em manter a 
inflação dentro de patamares definidos pelo COPOM.”

Meta Inflacionária: 4,5% (+) ou (-) 1,5% = (3,0% < 4,5%<6,0%)

COPOM E POLÍTICA MONETÁRIA

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

CORE = NÚCLEO



Para poder atingir sua meta, o BACEN usa 3 mecanismos:

* Controle da Reserva Bancária;

* Compra e venda de Títulos Públicos;

* Controle da Taxa de Juros.

COPOM E POLÍTICA MONETÁRIA



Assim como as pessoas têm conta em banco, todos os 
bancos têm uma conta no Banco Central. Chama-se Reserva 
Bancária os recursos provenientes desses depósitos feitos 

pelos bancos (depósito compulsório). Essa reserva tem 
origem nas seguintes fontes:

* X% sobre o volume de depósitos de clientes em conta corrente;
* Y% sobre o volume da caderneta de poupança dos clientes;

* Z% sobre o volume em depósito a prazo (CDB/RDB) emitido pelos 
bancos.

CONTROLE DA RESERVA BANCÁRIA



Outro mecanismo de que dispõe o Banco Central para recolher ou 
aumentar a quantidade de dinheiro (liquidez) da economia é a 

compra e venda de títulos públicos.

Quando o BACEN compra títulos públicos, está colocando dinheiro na 
economia e recebendo em troca os títulos. O contrário ocorre quando 

vende títulos. Nesse caso, ele entrega títulos e recebe dinheiro, 
diminuindo o meio circulante, ou seja, reduzindo a liquidez da 

economia.

COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS



O Controle da Taxa de Juros é o terceiro mecanismo de que dispõe o 
Banco Central para fazer Política Monetária. Assim, quando deseja 
estimular o consumo, ele diminui a taxa de juros; e quando deseja 

frear o consumo, ele aumenta a taxa de juros.

A possibilidade de mudança no patamar de taxa de juros ocorre a 
cada 6 semanas durante a reunião do Comitê de Política Monetária do 
Banco Central (COPOM), que é formado pelo presidente e a Diretoria 

do BCB. Informa também o viés: de baixa, de alta ou neutro.

Foi criado em 20/06/1996. 1ª Reunião em 26/06/1996 (Taxa de Juros = 1,90 % a.m.). 
Reunião mais recente foi em 21/03/2018 (213ª). Próximas: 15 e 16 Maio/18 e 19 e 

20 de Junho/18.

CONTROLE DA TAXA DE JUROS



Diz-se que uma Política Monetária é expansionista quando aumenta
(expande) a liquidez da economia. Uma política é restritiva quando 

diminui (restringe) a liquidez da economia.

FERRAMENTAS DE POLÍTICA MONETÁRIA DO BCB



Enquanto a Política Monetária, de Competência do Banco Central, está 

preocupada com o valor da moeda e sua utilização, a Política Fiscal 
se volta à relação entre arrecadação e gastos do Governo. 

Tudo começa com o envio do Orçamento preparado pelo Executivo 
para o Legislativo aprovar. Entretanto, após diversas negociações entre 
as duas esferas do Governo, para a alocação dos recursos e posterior 
aprovação do orçamento, tudo volta para o Executivo, que, em tese, 

irá executar o que foi aprovado pelo Legislativo, pagando os 
fornecedores dos serviços prestados.

POLÍTICA FISCAL



Um conceito fundamental em Política Fiscal é a questão da 
Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP), 

que avalia o desempenho fiscal da Administração Pública em 
um determinado período de tempo, geralmente dentro de 

um exercício financeiro, ou seja, (1º de janeiro à 31 de 
dezembro). O instrumento apura o montante de recursos 

que o Setor Público não financeiro necessita captar através 
de títulos públicos, além de suas receitas fiscais (impostos), 

para fazer face aos seus dispêndios!

POLÍTICA FISCAL



As necessidades de financiamento são apuradas nos três 
níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal). Um passo 
muito importante para acertar as contas públicas foi dado 

com a publicação da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF)), que obrigou cada ente a 
indicar os resultados fiscais pretendidos para o exercício 

financeiro tratado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e os 
dois seguintes.  

POLÍTICA FISCAL



A LRF visa regulamentar a Constituição Federal, na parte da 
Tributação e do Orçamento, que estabelece as normas gerais 
de finanças públicas a serem observadas pelos três níveis de 

Governo: Federal, Estadual e Municipal.

Além de limitar gastos com pessoal em relação à receita 
tributária, define punições a administradores que cometam 
crimes contra a Lei Fiscal, que podem ir de multas à perda 

do cargo e à inelegibilidade por 5 anos e até mesmo a prisão 
por 4 anos.

POLÍTICA FISCAL



A LRF cria condições para a implantação de uma 
nova cultura gerencial na gestão dos recursos 

públicos e incentiva o exercício pleno da cidadania, 
especialmente no que se refere à participação do 
contribuinte no processo de acompanhamento da 
aplicação dos recursos públicos e de avaliação dos 

seus resultados.

POLÍTICA FISCAL



A LRF exige que sejam apurados os seguintes 
resultados fiscais:

* Resultado Primário;

* Resultado Nominal.

POLÍTICA FISCAL



O Resultado Primário procura medir o comportamento 
fiscal do Governo no período, representando a diferença 
entre a arrecadação de impostos, taxas, contribuições e 

outras receitas inerentes à função arrecadadora do Estado, 
excluindo-se as receitas de aplicações financeiras, e as 

despesas orçamentárias do Governo no período, excluindo-
se as despesas com amortização, juros e encargos da dívida, 

bem como as despesas com concessão de empréstimos.

RESULTADO PRIMÁRIO



Em síntese, avalia se o Governo está ou não vivendo 
dentro de seus limites orçamentários, ou seja, 
contribuindo para a redução ou elevação do 

endividamento do setor público.

Se o setor público gasta menos do que arrecada, 
desconsiderando a apropriação de juros sobre a 

dívida existente, há superávit primário! 

RESULTADO PRIMÁRIO



No Brasil, os resultados primários, tanto do Governo 
como do setor público consolidado, são 
contabilizados pelo Regime de Caixa. 

Ou seja, os dispêndios são medidos no mês do 
efetivo desembolso dos recursos.

RESULTADO PRIMÁRIO



Para a apuração do Resultado Nominal, devem-se 
acrescentar ao resultado primário os valores pagos e 

recebidos de juros nominais juntos ao sistema financeiro, ao 
setor privado não financeiro e ao resto do mundo.

Assim, esse resultado indica o montante de recursos que o 
setor público necessitou captar junto ao sistema financeiro, 
ao setor privado e ao resto do mundo para a realização de 

suas despesas orçamentárias.

RESULTADO NOMINAL



No Brasil, as despesas financeiras e as 
Necessidades de Financiamento do Setor 

Público são apuradas pelo Regime de 
Competência, o que significa dizer que são 

computadas no mês do fato gerador da 
despesa.

RESULTADO NOMINAL



* Salário Mensal = R$ 10 mil;
* Gastos (Aluguel + Educação + Moradia...) = R$ 8 mil;
* Empréstimo (Parcela mensal = Juros) = R$ 3 mil.

EXEMPLO: ANALOGIA COM A NOSSA VIDA PRIVADA

Salário........................................................R$ 10.000,00
(-) Gastos........................................................R$   8.000,00
Resultado Primário (Superávit).......................R$   2.000,00
(-) Juros...........................................................R$   3.000,00
Resultado Nominal (Déficit).......................  - R$   1.000,00



O Resultado Nominal é o valor que você terá 
que conseguir para fechar suas contas. 

No caso do Governo, ele emite títulos para se 
financiar. Daí que o Resultado Nominal é 

conhecido como a Necessidade de 
Financiamento do Setor Público (NFSP).

RESULTADO NOMINAL



A DLSP representa a soma dos compromissos 
menos os recursos que Prefeitura, Estados e 

União e suas Estatais têm a receber junto aos 
bancos, organismos internacionais e outras 

entidades. A dívida líquida reflete tudo que os 
3 níveis de governo devem, menos o que têm 

a receber.

DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO (DLSP)



O que  ocorrerá com a dívida do governo se o Banco 
Central subir a Taxa de Juros? 

Vai haver uma elevação, pois o Governo é um grande 
tomador de recursos. Por este e outros motivos é que o 

controle da taxa de juros deve ser feito muito de perto, pois, 
na prática, uma mexida de um lado tem reflexos em vários 

aspectos da vida econômica de pessoas, empresas e 
governo.

POLÍTICA FISCAL x POLÍTICA MONETÁRIA



Chama-se Política Cambial o conjunto de ações do Governo que 
influenciam o comportamento do mercado de câmbio e da taxa de 

câmbio.

Depois que o Brasil adotou o Câmbio Flutuante (jan/99), ou seja, o 
preço é definido pelas forças de mercado, o BACEN apenas interfere 
no mercado de câmbio quando identifica danos na economia do país, 

caso a taxa de câmbio se mantenha no patamar considerado muito 
fora da curva, de 3 maneiras: (a) compra ou venda de dólares; (b)

venda de títulos públicos que rendem Dólar + Cupom% a.a. (2,5%); (c)
oferta de Swaps Cambiais: diferencial entre DI e a variação cambial.

POLÍTICA CAMBIAL



POLÍTICA CAMBIAL: ENTRADA E SAÍDA DE DÓLARES

VENDE US$

Valor
Câmbio

Dia X

VENDE 
DÓLAR

COMPRA  R$

Valor
Câmbio

Dia Y

VENDE 
REAIS

ALTA REAL (R$)
QUEDA DÓLAR

(menos Reais por Dólar)

GRINGO ENTRA NO PAÍS: APRECIAÇÃO DO CÂMBIO:

GRINGO SAI DO PAÍS: DEPRECIAÇÃO DO CÂMBIO:

VENDE   R$COMPRA US$ALTA DÓLAR US$
QUEDA REAL

(mais Reais por Dólar)



CONCEITOS 
BÁSICOS DE 
FINANÇAS



A Matemática Financeira estuda a relação entre o valor do dinheiro 
hoje e no futuro, identificando o custo dessa postergação: os Juros.

Assim, pode-se definir Juros como sendo:

* Remuneração paga ao investidor pelo tomador de recursos;
* Remuneração do capital, a qualquer título;

* É uma unidade de medida. Pode ser: a.a. (ao ano), a.s. (ao semestre), 
a.m. (ao mês), a.d. (ao dia), etc....Independentemente do prazo, ele é 

sempre apresentado na forma percentual:

Juros = Valor Principal * Taxa de Juros

TAXA DE JUROS E JUROS SIMPLES E COMPOSTOS



* Juros Simples: calcula-se o valor futuro com base no principal inicial, 
sendo o juro uma percentagem fixa desse capital inicial.

Onde:
F = Capital no tempo n;

P = Capital inicial;
i = Taxa de Juros;

n = Número de períodos.

JUROS SIMPLES 

 niPF *1



* Juros Compostos: para calcular o valor futuro, os juros se capitalizam 
ao principal e aos juros acumulados, para geração de futuros juros.

Onde:
F = Capital no tempo n;

P = Capital inicial;
i = Taxa de Juros;

n = Número de períodos.

JUROS COMPOSTOS 

 i nPF  1



Resumindo, enquanto nos juros simples a base de cálculo é sempre o 
valor principal, nos juros compostos o cálculo é sempre com base no 

valor já corrigido. Observe também que a relação nos juros compostos 
é exponencial e nos juros simples, uma reta.

JUROS SIMPLES X JUROS COMPOSTOS

Conforme se pode notar no gráfico, no 
tempo = 1 o montante (valor futuro) é 
igual tanto nos juros simples como nos 
compostos. Entre 0 e 1, o montante dos 
juros compostos é menor. A partir de 1 o 

montante dos juros composto é bem 
maior!



Se                                , então

EQUIVALÊNCIA DE CAPITAIS (VALOR PRESENTE)

 i nPF  1  i n
F

P



1

Os capitais abaixo são equivalentes a juros 
de 10%? O Valor Presente são iguais?

Resposta:
Não são equivalentes pois: 

P(A) =P(C)=P(D), mas 
diferente de P(B). 



VALOR PRESENTE

 i n
F

P



1

Qual o Valor Presente da série abaixo, dado que a taxa de juros é 1,5%?
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Duas taxas são equivalentes quando, aplicadas ao mesmo capital 
durante um mesmo prazo, produzem o mesmo montante.

TAXA DE JUROS EQUIVALENTE E TAXA DE JUROS PROPORCIONAL

         iiiii dmtsa   1111
2521242

1
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a = Taxa de juros anual;

= Taxa de juros semestral;

= Taxa de juros trimestral;

= Taxa de juros mensal;

= Taxa de juros diária (em dias úteis).



Quando se fala de Taxa de Juros Proporcional, está se referindo a 
Juros Simples.

Se a taxa anual é de 14%, qual será a Taxa Proporcional semestral?

1 ano = 2 semestres

Portanto:

Resposta = 14% / 2 = 7% a.s.

TAXA DE JUROS EQUIVALENTE E TAXA DE JUROS PROPORCIONAL



Taxa de Juros Nominal é a taxa de juros na qual a unidade de 
referência temporal não coincide com a unidade de tempo de 

capitalização.

Exemplo Antigo: Caderneta de Poupança

Taxa Nominal = TR + 6% a.a.

(6% a.a. dividido por 12 meses = 0,5% a.m.)

Taxa mensal a ser paga é TR + 0,5% a.m.

Taxa de Juros Efetivamente paga ao poupador será de TR + 6,17%!

TAXA DE JUROS NOMINAL E REAL



Taxa de Juros Real desconta o efeito da inflação ou de outro indexador 
utilizado.

Exemplo: Sabendo-se que a SELIC é 14,0% a.a. e que a Inflação (IPCA) 
foi 7,0% a.a., qual a taxa de juros real da economia? 

TAXA DE JUROS REAL

     IPCAii RN
 1*11

i
i
R

N = TAXA DE JUROS NOMINAL

= TAXA DE JUROS REAL

A taxa de Juros real da economia é 6,54% e não 
7%, pois não é apenas subtrair 14% - 7,0%, devido 

ao efeito do “fator” descontado (dividido).



Um gerente oferece a você 2 investimentos, ambos com prazo de 
vencimento de 1 ano e de emissão da mesma instituição financeira, 

sabendo-se que a expectativa de inflação para o período é de 4,2% a.a.:

(a) Título Prefixado de 10% a.a.;

(b) Título que rende IPCA + 5,3% a.a.

EXEMPLO 1:

     

 

%6,50557,010557,1
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Título Pré:
Conclusão: A taxa real “imbutida” no título
Prefixado (5,6% a.a.) é maior que a taxa real
que o título atrelado à IPCA está pagando, ou
seja, 5,6% é maior que 5,3%, razão pela qual,
deve-se optar pela escolha de investimento
no Título Prefixado de 10% a.a..



Suponha que você tenha adquirido um título de renda fixa careca (sem pagamentos 
intermediários de juros) com vencimento em 12 meses e remuneração de IPCA + 9% 
a.a.. Dado que você aplicou R$ 10.000,00 e que a variação do IPCA no período foi de 

5%, qual o valor a ser resgatado?
Note que não é para somar 5% + 9%, resultando 14%. E, portanto, não é R$ 11.400!

EXEMPLO 2:

445.111445,1*000.10

%45,14100*1
000.10

445.11

445.1109,1*500.10

500.1005,1*000.10
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1º Cálculo:

    
    

 
445.111445,1*000.10

%45,14100*11445,1

}100*109,1*05,1{

}100*109,01*05,01{









2º Cálculo:



Também conhecido como benchmark, um indicador é um parâmetro 
que se deseja utilizar para comparação para análise de performance. 
Ou seja, é uma carteira teórica de ativos que representa uma alocação 
passiva de recursos a partir da qual um gestor pode tomar apostas 
relativas e contra a qual pode ser avaliado. 

INDICADORES DE MERCADO E PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA

Benchmarks Renda Fixa:

* Taxa DI;
* Taxa SELIC;

* IMA-B;
* IRFM1.

Benchmarks Renda Variável:

* Ibovespa;
* IBrX 100;
* IBrX 50;

* IDIV.



Quando se fala que o Prazo Médio de vencimento de uma 
determinada carteira é de “x” dias, está se afirmando que a média 

ponderada por volume dos vencimentos dos títulos que compõem a 
carteira é de “x” dias.

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA

Qual o Prazo Médio da Carteira do Fundo?

Prazo Médio = 1.102.413 / 5.839 = 189 dias!

Obs: Maturity = Vencimento



Fluxo de Caixa é uma sequência de pagamentos ou recebimentos 
efetuados a intervalos de tempos iguais.

FLUXO DE CAIXA

A série é mista quando os
pagamentos ou recebimentos
são de valores variados.

A série é uniforme quando os
pagamentos ou recebimentos são
de valores iguais.
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SÉRIE UNIFORME

Para os cálculos dos Valores Presentes (P), Futuros (F) e dos Pagamentos (PMT) 
(Periodic Payment Amount), são utilizadas as seguintes fórmulas:
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TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

* Também conhecida como Internal Rate of Return (IRR na HP 12C);

* A TIR é definida como a taxa de desconto que leva o valor atual das entradas
de caixa a se igualarem ao valor desembolsado inicialmente. Em outras palavras,
é a taxa de desconto que, aplicada aos fluxos de caixa, faz com que o valor
presente líquido seja igual a zero;

* Valor Presente Líquido = Valor Presente Fluxos Caixa – Valor Desembolso Inicial ;

* Quando não se dispõe de uma HP 12C, a TIR é calculada por “tentativa e erro”;

* Em análise de investimentos, aceita-se um projeto quando a TIR é maior do
que o custo de capital. Caso contrário, rejeitá-lo.

Custo de Capital é a taxa de retorno que uma empresa deve obter sobre seus 
projetos de investimento para manter seu valor de mercado e atrair recursos.



YIELD TO MATURITY (YTM)

* Utiliza-se a metodologia da TIR para calcular o Yield to Maturity (YTM) de um
título de renda fixa;

* Dá-se o nome de yield ao rendimento real do papel. Assim, um título que pague
15% de cupom, na realidade, pode estar rendendo 13% ou 20%, dependendo da
ocasião. Esta é a taxa de mercado que os investidores oferecem para aquela
emissão específica.

* O valor de mercado de um papel de renda fixa é função de 4 fatores: o valor de
face (valor do título na emissão); o cupom (juros a serem pagos pelo título); o
prazo de vencimento e a taxa de juros atual do mercado.



YIELD TO MATURITY (YTM)

* O conceito de Yield to Maturity (YTM) tem alguns pressupostos básicos:

# Manutenção do papel até o vencimento;

# Reinvestimento dos fluxos de caixa intermediários pela mesma taxa que o
YTM;

# Dica: Na HP 12C, no alto da tecla [1/x] existe a opção em laranja [YTM].
Entretanto, esse cálculo só funciona para os títulos de renda fixa no mercado
externo, que consideram juros simples. Para o cálculo do YTM no mercado
doméstico, há de se utilizar a tecla [IRR].



DESCONTO

* Desconto é a diferença entre o Valor Nominal de um título na data de seu
vencimento e o valor líquido pago, na data em que é efetuado o desconto.

* Tipos de Descontos: Simples ou Compostos;

* Podem ser classificados em:

# Comercial, bancário ou por fora;

# Racional ou por dentro.



DESCONTO POR FORA NO REGIME DE JUROS SIMPLES

* Sendo o mais utilizado no sistema financeiro para operações de curto prazo, é
calculado sobre o valor nominal (valor de face) do título.

# Exemplo: determinar o valor do desconto simples de um título de R$
100.000, com vencimento para 90 dias, sabendo-se que a taxa de desconto “por
fora” é de 2,1% a.m.

n = 90 dias = 3 meses

Taxa de desconto do período = 2,1% * 3 = 6,3%

Desconto = 100.000 * 6,3% = 6.300



DESCONTO POR FORA NO REGIME DE JUROS COMPOSTOS

* Neste tipo de desconto, os cálculos são realizados usando-se uma taxa de juros
compostos postecipada. Trata-se do valor atual, em regime de juros compostos,
de um capital F, disponível no fim de n períodos, trazido a valor presente pela
taxa i relativa a esse período.

# Exemplo: um título de valor nominal de $ 400,00 foi resgatado 5 meses
antes do seu vencimento, a uma taxa de desconto composto de 2% a.m.. Qual o
valor atual do título?

 
29,362

1040,1

400400

02,01
5




P



O Mercado Primário compreende o lançamento de novos títulos no 
mercado, com aporte de recursos ao emissor do título (capitalização 

da empresa). 

Para lançar novas ações no mercado, as empresas fazem emissões 
públicas de ações, conhecidas como operações de underwriting, ou 

subscrição. 

Uma vez ocorrendo o lançamento inicial ao mercado, os títulos passam 
a ser negociados no Mercado Secundário, proporcionando a liquidez 

necessária. O Mercado Secundário compreende os mercados de 
balcão, organizados ou não, e bolsa de valores.

MERCADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS



Operações como a colocação inicial (IPO = Initial Public
Offering) junto ao público podem caracterizar operações de 
abertura de capital, exigindo registro na CVM. Somente as 

sociedades anônimas de capital aberto podem ter seus 
títulos negociados publicamente em bolsa ou mercado de 
balcão organizado. As companhias de capital fechado se 

limitam a emissões privadas, não abrangendo o público em 
geral na captação de recursos para seus investimentos e 

dispensando a autorização da CVM.

MERCADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS



RENDA FIXA E 
FUNDOS DE 
INVESTIMENTO



INSTRUÇÃO CVM Nº 555, 17/12/2014 

“Dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a 
divulgação de informações dos FUNDOS DE INVESTIMENTO.”

Possui:

* 119 páginas;

* XV Capítulos;

* 157 Artigos; e

* 5 Anexos.



Art. 3º O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, 
constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em 

ativos financeiros.

* Do Latin... Com = reunião...Dominium = propriedade;

* Do Dicionário Jurídico: Propriedade em Comum; Compropriedade, na 
qual cada comproprietário pode usar livremente a coisa conforme seu 

destino e exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão... 
(Forense Universitária, 4ª edição, pág: 173)

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE INVESTIMENTO



Art. 5º  Da denominação do fundo deve constar a expressão "Fundo 
de Investimento", acrescida da referência à Classificação do Fundo.

Parágrafo único.  À denominação do fundo não podem ser acrescidos 
termos ou expressões que induzam interpretação indevida quanto a 

seus objetivos, sua política de investimento, seu público alvo ou o 
eventual tratamento tributário específico a que estejam sujeitos o 
fundo ou seus Cotistas (Investidor Qualificado (IQ) ou Investidor 

Profissional (IP) definidos através da Portaria nº 185/15 que define o 
Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão, 

PRÓ-GESTÃO).

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE INVESTIMENTO



PRÓ GESTÃO
RPPS



PORTARIA MPS Nº 185/15: PRÓ-GESTÃO RPPS

Art. 2º: O Pró-Gestão RPPS (Programa de Certificação Institucional e 
Modernização da Gestão dos RPPS) tem por objetivo incentivar os 

Regimes Próprios a adotarem melhores práticas de gestão 
previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e 
passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados 

e a sociedade.

Art. 3º: A adesão ao Pró-Gestão RPPS será facultativa, devendo ser 
formalizada por meio de termo assinado pelos representantes legais 

do ente federativo e da unidade gestora do RPPS.



PORTARIA MPS Nº 185/15: PRÓ-GESTÃO RPPS

Art. 4º: A certificação institucional no âmbito do Pró-
Gestão RPPS será concedida aos RPPS que cumprirem 

ações nas dimensões de Controles Internos, Governança 
Corporativa e Educação Previdenciária, constará de 4 

níveis de aderência e terá prazo de validade de 3 anos.

INÍCIO: Aprovação do Manual do Pró-Gestão RPPS = 62 páginas!
(Portaria SPREV nº 3, 31/01/18)



Art. 6º - A: Será considerado Investidor Qualificado (IQ), o RPPS que atenda
cumulativamente :

I - cujo ente federativo instituidor possua CRP vigente na data da realização de cada
aplicação exclusiva para tal categoria de investidor;

II - possua recursos aplicados, informados no DAIR imediatamente anterior à data de
realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, em montante igual ou

superior a R$ 10 milhões;

III - comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos (maioria
certificada);

PORTARIA MPS nº 519/11 + PORTARIA MF nº 01/17 + PORTARIA MF nº 577/17 



Art. 6º - A: Será considerado Investidor Qualificado (IQ), o RPPS que atenda
cumulativamente :

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

IV - tenha aderido ao "Pró-Gestão RPPS", instituído pela Portaria MPS nº 185, de

14/05/15, e obtido certificação institucional em um dos níveis de aderência nela
estabelecidos.

A partir do Credenciamento da primeira entidade habilitada a atuar como certificadora do 
Pró-Gestão RPPS, os requisitos definidos no Inciso IV acima passarão a ser exigidos, sendo: 

(Portaria MF nº 577, 27/12/17)

a) De imediato, a formalização da adesão ao Pró-Gestão RPPS; e

b) Em até 1 ano a contar do primeiro ato de credenciamento, a obtenção da certificação
institucional.

PORTARIA MPS nº 519/11 + PORTARIA MF nº 01/17 + PORTARIA MF nº 577/17 



Art. 6º - B: Será considerado Investidor Profissional (IP), o RPPS que atenda
cumulativamente :

I - cujo ente federativo instituidor possua CRP vigente na data da realização de cada
aplicação exclusiva para tal categoria de investidor;

II - possua recursos aplicados, informados no DAIR imediatamente anterior à data de
realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, em montante igual ou

superior a R$ 1 bilhão;

III - comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos (maioria
certificada);

IV - tenha aderido ao "Pró-Gestão RPPS", instituído pela Portaria MPS nº 185, de
14/05/15, e obtido certificação institucional em um dos níveis de aderência nela
estabelecidos.

PORTARIA MPS nº 519, 24/8/11 + PORTARIA MF nº 01, 3/1/17



* Na reunião da Comissão de Avaliação do Pró-Gestão
realizada no dia 18/04/18, foram habilitadas 2 empresas
para realizar a certificação, quais sejam: ICQ Brasil de Goiás
e Fundação Vanzolini de São Paulo.

* Após a publicação pela SRPPS do credenciamento das
referidas empresas, os RPPS que já enviaram o Termo de
Adesão e os próximos que aderirem terão 12 meses para
se certificar, caso contrário perderão a condição de
Investidor Qualificado.

PRÓ-GESTÃO



* Aos RPPS que ainda não enviaram o Termo de Adesão, a
partir da publicação do credenciamento das empresas
certificadoras, os RPPS passarão a não ser mais
considerados como Investidor Qualificado, o que impede
de poder aplicar em alguns fundos de investimentos,
como no caso dos Fundos de Investimentos em Direitos
Creditórios (FIDCs).

PRÓ-GESTÃO



PORTARIA MPS Nº 519/11: ARTIGO 6º - C

Art. 6º-C: A classificação do RPPS como Investidor Qualificado (IQ)
ou Investidor Profissional (IP), não exime seus representantes 

legais, dirigentes, responsáveis pela gestão dos recursos e membros 
dos órgãos de deliberação colegiada da responsabilidade pela 
adoção de elevados padrões éticos e técnicos na governança e 

controle das operações e pela observância das condições de 
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na 

aplicação dos recursos, segundo o disposto em Resolução do CMN. 
(Incluído pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015)



Art. 61. O fundo deve ter escrituração contábil própria, devendo as suas contas e
demonstrações contábeis ser segregadas das do administrador.

Art. 95. O fundo deve manter seu patrimônio aplicado em ativos financeiros nos termos
estabelecidos em seu regulamento, observados os limites de que trata esta Instrução.

Regulamento = é o documento de constituição do fundo de investimento (Artº 2º, XLII).

§ 5º O registro, depósito e custódia devem ser realizados em contas específicas, abertas
diretamente em nome do fundo.

Ou seja, o Fundo de Investimento é uma Pessoa Jurídica, que 
possui CNPJ próprio!!!

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE INVESTIMENTO 



Art. 4º O FUNDO pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto, em que os cotistas
podem solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido em seu regulamento, ou
fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do fundo.

Cotista: aquele que detém cotas de um fundo de investimento, mediante sua inscrição no livro 
de cotistas do fundo (Artº 2º, XIV).

Cotas: as cotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais,
nominativas, e conferem iguais direitos e obrigações aos cotistas. (Artº 11).

§ 1º O valor da cota do dia é resultante da divisão do valor do patrimônio líquido pelo número
de cotas do fundo, apurados, ambos, no horário de fechamento dos mercados em que o fundo
atue.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE INVESTIMENTO 



XV : DATA DA APLICAÇÃO: é a data da efetiva disponibilização, para o fundo, dos 
recursos investidos pelo cliente ou pelo distribuidor, na hipótese do Capítulo IV, 
Subseção V, desta Instrução; 

XVI: DATA DE CONVERSÃO DE COTAS: é a data indicada no regulamento do fundo 
para apuração do valor da cota para efeito da aplicação e do pagamento do 
resgate;

XVII: DATA DE PAGAMENTO DO RESGATE: é a data do efetivo pagamento, pelo 
fundo, do valor líquido devido ao cotista que efetuou pedido de resgate;

XVIII: DATA DO PEDIDO DO RESGATE: é a data em que o cotista solicita o resgate 
de parte ou da totalidade das cotas de sua propriedade; 

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 2º: TIPOS DE DATAS



XXXIX – PRAZO DE CARÊNCIA PARA RESGATE: é o prazo 
estipulado no regulamento durante o qual o cotista  terá 

restrições para solicitar o resgate; 

XL – PRAZO PARA PAGAMENTO DO RESGATE: é o prazo 
contado entre a data do pedido de resgate e a data do 

pagamento do resgate.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 2º: TIPOS DE PRAZOS



Art. 37.  O resgate de cotas de fundo obedece às seguintes regras:

I – o regulamento deve estabelecer os prazos entre a data do pedido de resgate, a
data de conversão de cotas e a data do pagamento do resgate;

II – a conversão de cotas deve se dar pelo valor da cota do dia na data de conversão; 

III – o pagamento do resgate deve ser efetuado em cheque, crédito em conta
corrente ou ordem de pagamento, no prazo estabelecido no regulamento, que não
pode ser superior a 5 dias úteis, contado da data da conversão de cotas;

IV – o regulamento pode estabelecer prazo de carência para resgate, com ou sem
rendimento; e (Ex: Carência de 4.500 d.u. = 17,85 anos).

V – é devida ao cotista uma multa de 0,5% do valor de resgate, a ser paga pelo
administrador do fundo, por dia de atraso no pagamento do resgate de cotas.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 37: RESGATE DE COTAS



INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE INVESTIMENTO 

TED (R$)

Fundo
de 

Investimento

Valor
da cota
“Dia X”

VOU 
APLICAR

R$

QUANTIDADE FIXA COTAS

QTD FIXA COTAS Valor
da cota 
“Dia Y”

COTAS

RECURSOS MONETÁRIOS (R$)

VOU 
RESGATAR

COTAS

R$ 



INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE INVESTIMENTO 

Fundos ABERTOS Fundos FECHADOS

•Permitem a movimentação de 
Cotistas;

•Permitem aplicações e resgates;

•É livre para a entrada de novos 
investidores.

•Não permitem a entrada de novos 
Cotistas;

•Existe prazo para resgates e novas 
aplicações;

•Nichos específicos de mercado.



Artigo 2º, I: ADMINISTRADOR: pessoa jurídica autorizada pela CVM para o exercício profissional
de administração de carteiras de valores mobiliários e responsável pela administração do fundo;

Artigo 56: O ADMINISTRADOR do Fundo é responsável por:

I – calcular e divulgar o valor da cota e do patrimônio líquido do fundo aberto...

II - disponibilizar aos cotistas, mensalmente ou no período previsto no regulamento para cálculo
e divulgação da cota, o extrato de conta (CNPJ do Fundo, saldo, valor da cota ...);

III – disponibilizar as informações do fundo, inclusive as relativas à composição da carteira, de
forma equânime entre todos os cotistas;

Artigo 104: O ADMINISTRADOR responde pela inobservância dos limites de composição e
concentração de carteira e de concentração em fatores de risco...

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ADMINISTRADOR



Artigo 78: A ADMINISTRAÇÃO do fundo compreende 
o conjunto de serviços relacionados direta ou 

indiretamente ao funcionamento e à manutenção do 
fundo, que podem ser prestados pelo próprio 

administrador ou por terceiros por ele contratados, 
por escrito, em nome do fundo.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ADMINISTRAÇÃO



Artigo 2º, XXX: GESTOR: Pessoa natural ou jurídica autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) para o exercício profissional de administração de carteiras de valores
mobiliários, contratada pelo administrador, em nome do fundo, para realizar a gestão
profissional de sua carteira;

Carteiras = conjunto de ativos financeiros e disponibilidades do Fundo (Artigo 2º, IX).

Artigo 78, § 3º: GESTÃO: A gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme
estabelecido no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, desempenhada
por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteiras de valores
mobiliários pela CVM...

Ou seja, GESTOR é quem negocia os ativos financeiros: 
compra e vende!

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: GESTOR e GESTÃO



Art. 104. O Administrador responde pela inobservância dos limites de composição e
concentração de carteira e de concentração em fatores de risco estabelecidos nesta
Instrução e no regulamento.

§ 1º O Administrador deve acompanhar o enquadramento aos limites referidos acima,
que devem ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do fundo com no
máximo 1 dia útil de defasagem.

§ 2º Caso o Administrador contrate Gestor para desempenhar atividade de gestão
profissional em nome do fundo, o Gestor também responde pela obrigação de que trata o
caput e § 1º, ocasião em que cabe:

I – ao gestor avaliar sua observância antes da realização de operações do fundo; e 

II – ao administrador acompanhar o enquadramento do fundo tão logo as operações sejam 
realizadas e diligenciar pelo seu reenquadramento no melhor interesse dos cotistas.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ADMINISTRADOR e GESTOR



Artigo 2º, V:

(a) Títulos da Dívida Pública;

(b) Contratos Derivativos;

(c ) Ações, Debêntures, Bônus de Subscrição, Cupons, Direitos, Recibos de 
Subscrição e Certificados de Desdobramentos, Certificados de Depósito de 

Valores Mobiliários, Cédulas de Debêntures, Cotas de Fundos de Investimento e 
Notas Promissórias;

(d) Títulos ou Contratos de Investimento Coletivo, registrados na CVM e ofertados 
publicamente...;

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ATIVOS FINANCEIROS 



Artigo 2º, V: (Continuação)

e) Certificados ou Recibos de Depósitos emitidos no exterior com lastro em 
valores mobiliários de emissão de companhia aberta brasileira;

f) o Ouro, ativo financeiro, desde que negociado em padrão internacionalmente 
aceito;

g) quaisquer títulos, contratos e modalidades operacionais de obrigação ou 
coobrigação de Instituição Financeira; e

h) warrants, contratos mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias 
ou serviços para entrega ou prestação futura, títulos ou certificados 

representativos desses contratos e quaisquer outros créditos, títulos, contratos e 
modalidades operacionais desde que expressamente previstos no regulamento.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ATIVOS FINANCEIROS 



Artigo 78, § 2º: O administrador pode contratar, em nome do fundo, com terceiros
devidamente habilitados e autorizados, os seguintes serviços para o fundo:

I – gestão da carteira do fundo;..................... GESTOR; 

II – consultoria de investimentos;.................. CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS;

III – atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros;

IV – distribuição de cotas;  ............................ DISTRIBUIDOR ou AGENTE AUTÔNOMO;

V – escrituração da emissão e resgate de cotas;

VI – custódia de ativos financeiros; ............... CUSTODIANTE;

VII – classificação de risco .............................AGÊNCIA CLASSIFICAÇÃO RISCO DE CRÉDITO;

VIII – formador de mercado. ......................... “MARKET MAKER”.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: PRESTADORES DE SERVIÇO 



Instrução CVM nº 555/14, Artigo 2º, XX: DISTRIBUIDOR: é o intermediário contratado pelo
administrador em nome do fundo para realizar a distribuição (VENDA) de suas cotas;

Site CVM: AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS: é a pessoa natural que atua na:

* prospecção e captação de clientes, recepção e registro de ordens e transmissão dessas
ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis; e

* prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido
contratado.

Esse profissional pode atuar diretamente como pessoa natural, mas, também, por meio de
uma sociedade constituída com esse fim exclusivo, e deve exercer suas atividades sempre
através de uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, em
nome da qual atua como representante.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: DISTRIBUIDOR/AGENTE AUTÔNOMO



Artigo 2º, XXII: ESCRITURAÇÃO: termo definido em norma própria
que trata da prestação de serviços de escrituração.

* Escrituração Contábil é o método de registrar as operações, em
caráter matemático e contábil, com base nas partidas dobradas de 

débito e crédito. São comuns algumas outras expressões: 
“escrituração mercantil ou comercial” e “escrituração tributária ou

fiscal”.
(Dicionário Jurídico, Forense Universitária, 4ª edição, pág: 323)

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL



Art. 81. Os contratos de custódia devem, além de observar o que
dispõe a regulamentação específica que trata de custódia de valores
mobiliários, conter cláusula que:

I – estipule que somente as ordens emitidas pelo administrador, pelo
gestor ou por seus representantes legais ou mandatários,
devidamente autorizados, podem ser acatadas pela instituição
custodiante; e

II – vede ao custodiante a execução de ordens que não estejam
diretamente vinculadas às operações do fundo.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: CUSTÓDIA



Art. 83.  Se o fundo contratar agência de classificação de risco de crédito:

I – o contrato deve conter cláusula obrigando a agência de classificação de risco de crédito a
divulgar, imediatamente, em sua página na rede mundial de computadores e comunicar à
CVM e ao administrador qualquer alteração da classificação do fundo, ou a rescisão do
contrato;

II – na hipótese de que trata o inciso I o administrador deve, imediatamente, divulgar fato
relevante ao mercado (qualquer fato que possa influir de modo ponderável no valor das
cotas ou na decisão dos investidores de adquirir, alienar ou manter tais cotas. Art. 60, §1º);

III – as informações fornecidas à agência de classificação de risco de crédito devem abranger,
no mínimo, aquelas fornecidas aos cotistas.

Ou seja, estas AGÊNCIAS emitem o famoso “RATING”, para 
determinado Fundo, Ativo, etc...”

AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO



As agências de classificação de risco usualmente atribuem notas 
para as dívidas de curto e longo prazo, em moeda local e estrangeira.

A nota para a emissão de longo prazo em moeda estrangeira é a 
mais usada para definir a classificação de risco do país. 

As escalas usadas pelas agências podem ser representadas por 
letras, números e sinais matemáticos (+ ou -) e normalmente vão de 

'D' (nota mais baixa) a 'AAA' (nota mais alta). Tais notas são 
classificadas, pelos participantes do mercado, em dois grupos: Grau 

Especulativo (D até BB+) e Grau de Investimento (BBB- até AAA).

AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



ATIVOS DE RENDA FIXA CONSIDERADOS DE BAIXO RISCO DE CRÉDITO

ESCALA DE RATINGS NOTAS NO COLÉGIO

AAA.....................................................10,0

AA........................................................9,0

A.........................................................8,0

BBB........................................................7,0

BB.........................................................6,0

: ........................................................  :

: ........................................................  :

???



Pode ser uma Corretora ou um Operador especialista de 
um determinado título. 

É responsável pela cotação permanente do título, pois
tem a obrigação de formular preço de compra e de venda, 
de forma a manter a liquidez do título, de acordo com as 
regras estabelecidas pela bolsa onde estiver operando.

(http://economia.uol.com.br/finanças pessoais/dicionário financeiro)

MARKET MAKER



INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES

Gestor

Administrador

Distribuidor

Custodiante

Responsável
Investimentos

Administração
de Recursos

Venda 
de cotas

Faz MtM;
Contabiliza
a carteira

Fundo de 
Investimento 
Categoria “X”



Art. 85.  O regulamento deve dispor sobre a taxa de administração, taxa de 
performance, bem como taxa de ingresso e saída, nos termos desta Instrução.

§ 1º  Cumpre ao administrador zelar para que as despesas com a contratação de 
terceiros prestadores de serviços não excedam o montante total da taxa de 

administração fixada no regulamento, correndo às suas expensas o pagamento das 
despesas que ultrapassem o limite. 

§ 2º  As taxas previstas não podem ser aumentadas sem prévia aprovação da 
Assembleia Geral de Cotistas (AGC), mas podem ser reduzidas unilateralmente pelo 

administrador, que deve comunicar esse fato, de imediato, à CVM, à BM&F e aos 
cotistas, promovendo a devida alteração no regulamento e na lâmina, se houver. 

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: TIPOS DE TAXAS DO FUNDO



Art. 85.  O regulamento deve dispor sobre a taxa de administração, taxa de 
performance, bem como taxa de ingresso e saída, nos termos desta Instrução.

...

§ 3º  Nos fundos abertos, as taxas de administração e de performance devem ser 
provisionadas por dia útil, sempre como despesa do fundo e apropriadas conforme 

estabelecido no regulamento. 

Provisionamento: É o registro contábil de um passivo, em função de obrigação 
constituída.
(Art. 2º, XLI)

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: TIPOS DE TAXAS DO FUNDO



XLIII : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: é cobrada do fundo para remunerar o
administrador do fundo e os prestadores dos serviços; (redação dada pela
Instrução CVM nº 563, 18/5/15)

XLIV : TAXA DE PERFORMANCE: é cobrada do fundo em função do resultado do
fundo;

XLV : TAXA DE ENTRADA: é paga pelo cotista ao aplicar recursos em um fundo de
investimento, conforme previsto no regulamento;

XLVI : TAXA DE SAÍDA: é paga pelo cotista ao resgatar recursos de um fundo,
conforme previsto no regulamento.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 2º: TIPOS DE TAXAS DO FUNDO



Todo Cotista ao ingressar no fundo deve atestar, mediante
formalização do TERMO ,que:

I – teve acesso ao inteiro teor do regulamento, da lâmina e do
formulário de informações complementares;

II – tem ciência:

* dos fatores de risco relativos ao fundo; 
* de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas
patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo;

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 25: TERMO ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO



Todo Cotista ao ingressar no fundo deve atestar, mediante formalização do
TERMO ,que:

....
II – tem ciência:

....
* de que a concessão de registro para a venda de cotas do fundo não implica, por
parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de
adequação do regulamento do fundo à legislação vigente ou julgamento sobre a
qualidade do fundo ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de
serviços;
* e se for o caso, de que as estratégias de investimento do fundo podem resultar
em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista
de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 25: TERMO ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO



Art. 26.  O administrador deve encaminhar, para a CVM, a 
lista de subscrição de cotas do fundo... 

SUBSCRIÇÃO: assinar abaixo de ato escrito, dando-lhe 
autenticidade, aprovando ou aceitando quanto nele se 
contém, inclusive assumindo a obrigação, se for o caso.

(Dicionário Jurídico,  Forense Universitária, 4ª Edição)

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: SUBSCRIÇÃO DE COTAS



Art. 27.  A integralização do valor das cotas do fundo deve ser 
realizada em moeda corrente nacional, ressalvada a hipótese do art. 

125, inciso I (IQ) e art. 129 (IP).

Parágrafo único.  O investimento em fundos fechados destinados 
exclusivamente a Investidores Qualificados (IQ) pode ser efetivado por 
meio de compromisso, mediante o qual o investidor fique obrigado a 

integralizar o valor do capital comprometido à medida que o 
administrador do fundo fizer chamadas, de acordo com prazos, 
processos decisórios e demais procedimentos estabelecidos no 

respectivo compromisso de investimento. 

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS



Art. 15.  Os Cotistas respondem por eventual patrimônio líquido 
negativo do fundo, sem prejuízo da responsabilidade do 

administrador e do gestor em caso de inobservância da política de 
investimento ou dos limites de concentração previstos no 

regulamento e nesta Instrução!!!

As informações sobre o Fundo não podem assegurar ou sugerir a 
existência de garantia de resultados futuros ou isenção de risco 

para o Investidor. (Art. 40, § 2º)

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 15: APORTE “EXTRA” DE RECURSOS



I – a rentabilidade obtida no passado NÃO
representa garantia de resultados futuros; e 

II – os investimentos em fundos NÃO SÃO 
garantidos pelo Administrador ou por qualquer 

mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo 
Garantidor de Crédito (FGC).

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 54: 2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS



* Em agosto de 1995, uma resolução do Conselho
Monetário Nacional (CMN) autorizou a
“constituição de entidade privada, sem fins
lucrativos, destinada a administrar mecanismos de
proteção a titulares de créditos contra instituições
financeiras“.

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)



* Assim, em novembro de 1995, nasce o Fundo Garantidor de
Créditos (FGC), uma associação civil, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica de direito privado.

* Muito mais do que “pagador de dívidas”, que só surge em cena
em momentos dramáticos, o FGC conta com profissionais
preparados para agir de maneira preventiva em todo o sistema
bancário e financeiro, atuando de maneira pontual e, muitas vezes,
silenciosa para garantir um funcionamento fluido e harmônico de
todo o sistema.

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)



* São instituições associadas ao FGC: a Caixa Econômica Federal, os Bancos
Múltiplos, os Bancos Comerciais, os Bancos de Investimento, os Bancos de
Desenvolvimento, as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, as
Sociedades de Crédito Imobiliário, as Companhias Hipotecárias e as Associações
de Poupança e Empréstimo, em funcionamento no Brasil, que:

* recebam depósitos à vista, em contas de poupança, ou depósitos prazo;
* realizem aceite em letras de câmbio;
* captem recursos mediante a emissão e a colocação de letras imobiliárias,

letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do     
agronegócio;

* captem recursos por meio de operações compromissadas tendo como
objeto títulos de emissão de empresa ligada.

* A associação ao FGC é obrigatória conforme determina o BACEN !

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)



* RESOLUÇÃO FGC Nº 4.469, de 25/02/2016:

Artigo 1º: “A contribuição mensal ordinária das
instituições associadas ao FGC é de 0,0125% (cento e
vinte e cinco décimos de milésimos por cento) do
montante dos saldos das contas referentes aos
instrumentos que são passíveis de garantia...”.

2016 = R$ 58 bilhões!

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)



* Garantia de até R$ 250 MIL, por CPF, para cada CNPJ:

* Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio;
* Depósitos em caderneta de poupança;
* Depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado (CDB/RDB);
* Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques

destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de
serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e
similares;

* Letras de Câmbio (LC), Letras Imobiliárias (LI), Letras Hipotecárias (LH),
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA);

* Operações Compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após
08/03/12 por empresa ligada.

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)



* O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, em 21/12/17, a alteração
promovida no Regulamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que
estabelece teto de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, para garantias
pagas para cada CPF ou CNPJ. A contagem do período de 4 anos se inicia na data
da liquidação ou intervenção em instituição financeira onde o investidor detenha
valor garantido pelo FGC, sendo que permanece inalterado o limite da garantia
de R$ 250 mil por CPF/CNPJ e conglomerado financeiro. Aos investimentos
contratados ou repactuados até 21/12/17, data da aprovação do CMN, não se
aplica o teto de R$ 1 milhão a cada período de 4 anos.

* O FGC também decidiu estender a investidores não-residentes a garantia,
em consonância com as recomendações internacionais. As condições passam a
ser as mesmas aplicadas ao investidor residente e os depósitos devem ser
elegíveis à garantia do FGC.

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)



* No caso de os titulares do crédito serem cônjuges, eles são considerados
pessoas distintas, independentemente do regime dos bens do casamento, ou
seja, cada um receberá até o valor máximo de R$ 250 Mil;

* O Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) também conta com a
Garantia do FGC de até R$ 20 milhões por titular, considerados neste total o
principal mais os juros da aplicação;

* Pagamento de Garantias realizadas:

# Banco Prosper;
# Banco BVA;
# Banco Cruzeiro do Sul;
# Banco Rural.

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO (FGC)



Art. 66.  Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas deliberar sobre: 

I – as demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador; 

II – a substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo; 

III – a fusão, a incorporação, a cisão, a transformação ou a liquidação do fundo; 

IV – o aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou das taxas máximas 
de custódia; 

V – a alteração da política de investimento do fundo; 

VI – a emissão de novas cotas, no fundo fechado; 

VII – a amortização e o resgate compulsório de cotas, caso não estejam previstos no 
regulamento; e

VIII – a alteração do regulamento.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 66: ASSEMBLÉIA GERAL COTISTAS (AGC)



FUNDO DE GESTOR QUE COMPRA ATIVO (DEBÊNTURE) DE EMPRESA QUE TEM COMO 
SÓCIO O PRÓPRIO DONO DA GESTORA!!!

TOMAR CUIDADO!!!!

GESTORA “X”

FUNDO “Y”
DEBÊNTURE

EMPRESA 
“Z”

EMPRESA “Z”



FUNDO PIRÂMIDE: FUNDO DE UM GESTOR QUE COMPRA VÁRIOS OUTROS FUNDOS DO 
PRÓPRIO GESTOR

TOMAR CUIDADO!!!!

GESTORA “X”

FUNDO “Y” 
GESTORA “X”

DEBÊNTURE
EMPRESA 

“Z”

EMPRESA “Z”

FUNDO “S” 
GESTORA “X”

FUNDO “W” 
GESTORA “X”



FUNDO QUADRILHA: FUNDO DE UM GESTOR QUE COMPRA VÁRIOS OUTROS FUNDOS DE OUTROS 
GESTORES. ESTES OUTROS GESTORES, COMPRAM FUNDOS DA GESTORA QUE COMPROU OS FUNDOS 

DELES E, ASSIM POR DIANTE.

TOMAR CUIDADO!!!!

FUNDO “Y” 
GESTORA “X”

FUNDO “S” 
GESTORA “W”

FUNDO “Z” 
GESTORA “R”

FUNDO “Q” 
GESTORA “X”

FUNDO “O” 
GESTORA “X”



CATEGORIAS DE 
FUNDOS DE 
INVESTIMENTO



Art. 108.  Quanto à composição de sua Carteira, os Fundos de 
Investimento (FIs) e os Fundos de Investimento em Cotas (FICs), 

classificam-se em:

I – Fundo de Renda Fixa;

II – Fundo de Ações;

III – Fundo Multimercado; e 

IV – Fundo Cambial.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: ARTIGO 108: 4 CATEGORIAS DE FUNDOS



FUNDOS DE 
RENDA 
FIXA



Art. 109.  Os fundos classificados como RENDA FIXA, 
devem ter como principal fator de risco de sua carteira a 
variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos.

Art. 110. O fundo classificado como RENDA FIXA deve 
possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos 

relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, 
ao fator de risco que dá nome à classe.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDOS DE RENDA FIXA



FUNDOS DE 
RENDA FIXA 
CURTO PRAZO



Art. 111.  O fundo RENDA FIXA CURTO PRAZO deve:

I – aplicar seus recursos exclusivamente em:

a) Títulos Públicos Federais ou Privados Pré-fixados ou indexados à taxa SELIC ou a outra
taxa de juros, ou Títulos Indexados a Índices de Preços, com prazo máximo a decorrer de
375 dias, e prazo médio da carteira do fundo inferior a 60 dias;

b) Títulos Privados com prazo de que trata a alínea “a” e que sejam considerados de baixo
risco de crédito pelo gestor; (redação dada pela Instrução CVM nº 563, 18/05/15).

c) Cotas de Fundos de Índice que apliquem nos títulos de que tratam as alíneas “a” e “b” e
atendam ao inciso II; e

d) Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais; e
(redação incluída pela Instrução CVM nº 563, 18/05/15).

II – utilize Derivativos somente para proteção da carteira (hedge).  
(redação dada pela Instrução CVM nº 563, 18/05/15).

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO



DÍVIDA 
PÚBLICA 
FEDERAL



A Dívida Pública Federal (DPF) é a dívida contraída pelo Tesouro
Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal,
nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para
realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.

A Dívida Pública Federal pode ser classificada em:

a) quanto à forma utilizada para o endividamento, e 

b) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento e 
pagamento da dívida.

(www.tesouro.fazenda.gov.br)

DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF)



DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF): FORMA

Em relação à forma, o endividamento por ocorrer por meio da emissão de títulos
públicos ou pela assinatura de contratos.

Quando os recursos são captados por meio da emissão de títulos públicos, a dívida
daí decorrente é chamada de mobiliária. Quando a captação é feita via celebração de
contratos, a dívida é classificada como contratual.

Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo
Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.

Já os contratos são usualmente firmados com organismos multilaterais, tais como o
Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com agências
governamentais, como o Japan Bank For International Cooperation e o KfW
(Alemanha), e com bancos privados.

O KfW Bankengruppe (Grupo de bancos KfW) é um dos bancos de fomento líderes e mais experientes do mundo e está comprometido com a melhoria sustentável das 
condições de vida, focando nos âmbitos econômico, social e ambiental. Segue o princípio da sustentabilidade e contribui para os três pilares da sustentabilidade: a 

atividade econômica, o meio ambiente e a coesão social. É ALEMÃO!



Em relação à moeda na qual ocorrem seus fluxos de recebimento e pagamento, a DPF
pode ser classificada como interna ou externa.

Quando os pagamentos e recebimentos são realizados na moeda corrente em circulação
no país, no caso brasileiro o real, a dívida é chamada de interna.

Por sua vez, quando tais fluxos financeiros ocorrem em moeda estrangeira, usualmente o
dólar norte-americano, a dívida é classificada como externa.

Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em
real e captada por meio da emissão de títulos públicos, sendo por essa razão definida
como Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi).

Já a Dívida Pública Federal existente no mercado internacional é paga em outras moedas
que não o real e tem sido captada tanto por meio da emissão de títulos quanto por
contratos, sendo por isso definida como Dívida Pública Federal externa (DPFe).

DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF): MOEDA



DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF): 05/17

(www.tesouro.fazenda.gov.br)

Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) (A) 3.130,20 

Dívida Pública Federal externa (DPFe) (B) 122,9

Dívida Pública Federal (DPF) (A) + (B) 3.253,10 

Estoque da Dívida Pública Federal (R$ Bilhões)



DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL (DPF): POR INDEXADOR 05/17

(www.tesouro.fazenda.gov.br)
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34,97%
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30,66%

CÂMBIO; 
3,91%

TAXA 
FLUTUANTE; 

30,47%



DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL: PRAZO DE VENCIMENTO: 05/17

(www.tesouro.fazenda.gov.br)
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DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL: DETENTORES DA DPF: 05/17

(www.tesouro.fazenda.gov.br)

PREVIDÊNCIA; 
26,2%

FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS; 

23,2%

NÃO 
RESIDENTES; 

13,4%

GOVERNO; 4,9%

SEGURADORAS; 
4,6%

OUTROS; 5,5%

INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS; 

22,2%



RESERVAS INTERNACIONAIS

Posição em

01/08/2017

era
US$ 381 BILHÕES

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



TÍTULO 
PÚBLICO 
FEDERAL



Oficialmente, o Brasil possui contrato para classificação de seu risco 
de crédito com as seguintes agências: Standard & 

Poor´s (S&P), Fitch Ratings (Fitch) e Moody´s Investor Service.

Adicionalmente, outras agências internacionais monitoram 
regularmente o risco de crédito do país, como a 

canadense Dominion Bond Rating Service(DBRS), as 
japonesas Japan Credit Rating Agency (JCR) e Rating and

Investment Information (R&I), a coreana NICE Investors Service a a
chinesa Dagong Global Credit Rating.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO BRASIL: AGÊNCIAS

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO BRASIL: RATINGs

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



O RATING SOBERANO tem as seguintes implicações:

* É determinante para o apreçamento do risco dos empréstimos bancários (muitos bancos
internacionais se baseiam nos ratings públicos para sua avaliação de risco) que, por sua
vez, afeta os preços das linhas de crédito;

* Serve de guia para investidores institucionais regulados, como fundos de pensão, RPPS e
companhias de seguro, tendo em vista a alocação de recursos no país;

* O RATING SOBERANO, junto com a publicidade associada a ele, serve como referência
comum para investidores estrangeiros e sua disponibilidade de investimento no país;

* É um componente importante da formação das percepções externas sobre o risco e suas
tendências.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO BRASIL: RATING SOBERANO

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



VANTAGENS: 

* Permite que o investidor diversifique suas aplicações, contemplando cenários de alta ou de baixa de
juros e variação da inflação;

* O título público é considerado de baixo risco quando comparado aos demais títulos disponíveis no
mercado.

FIQUE ATENTO!

* há risco de perda econômica se considerar a inflação ou a variação da taxa de juro durante o período de
maturação do investimento (veremos MtM = Mark to Market);

* caso o investidor venda o título antes do seu vencimento (mercado secundário), há risco de receber um
valor inferior ao valor da compra, devido à eventual flutuação da taxa de juro ou da baixa liquidez do
título;

* há risco de o governo federal não honrar com os pagamentos devidos aos investidores. 

TÍTULOS PÚBLICOS

(www.bmfbovespa.com.br)



TÍTULO PÚBLICO: LTN: PREFIXADO



TÍTULOS PÚBLICOS: MERCADO LTNs: 26/03/18

Mínimo 

(D0)

Máximo 

(D0)

Mínimo 

(D+1)

Máximo 

(D+1)

100000 08/01/2016 01/04/2018 6,4829 6,4709 6,4775 999,00425 6,3038 6,6217 6,305 6,6264

100000 04/07/2014 01/07/2018 6,1972 6,1777 6,1875 984,16471 5,8997 6,3972 5,8981 6,3934

100000 08/07/2016 01/10/2018 6,185 6,1695 6,1785 969,31539 5,8631 6,4657 5,8506 6,4521

100000 09/01/2015 01/01/2019 6,193 6,1761 6,185 955,07817 5,858 6,5125 5,8338 6,4878

100000 06/01/2017 01/04/2019 6,3023 6,29 6,2961 940,31251 5,9795 6,6556 5,9311 6,607

100000 03/07/2015 01/07/2019 6,4939 6,4799 6,4872 924,20841 6,1819 6,9128 6,1145 6,8444

100000 07/07/2017 01/10/2019 6,7741 6,7626 6,77 905,47103 6,4737 7,2607 6,3939 7,1802

100000 08/01/2016 01/01/2020 7,0291 7,015 7,0221 886,82237 6,7458 7,5749 6,6461 7,4747

100000 05/01/2018 01/04/2020 7,293 7,2823 7,2885 867,77809 6,998 7,8733 6,9012 7,7764

100000 08/07/2016 01/07/2020 7,53 7,5199 7,525 848,89438 7,2558 8,1504 7,1482 8,0424

100000 07/07/2017 01/07/2021 8,2475 8,2369 8,2427 772,80157 7,9813 8,9607 7,8565 8,8354

100000 05/01/2018 01/01/2022 8,5372 8,5274 8,5337 734,86799 8,2298 9,2518 8,1237 9,1454

LTN - Taxa (% a.a.)/252

Código SELIC Data Base/Emissão Data de Vencimento Tx. Compra Tx. Venda Tx. Indicativas PU

Intervalo Indicativo



TÍTULO PÚBLICO: NTN-F: PREFIXADO



TÍTULOS PÚBLICOS: MERCADO NTN-Fs: 26/03/18

(www.anbima.com.br)

Mínimo 

(D0)

Máximo 

(D0)

Mínimo 

(D+1)

Máximo 

(D+1)

950199 04/01/2013 01/01/2019 6,215 6,1968 6,205 1.049,58 5,8792 6,5311 5,8548 6,5062

950199 05/02/2010 01/01/2021 7,8423 7,8282 7,834 1.073,52 7,5872 8,5074 7,4611 8,3812

950199 09/03/2012 01/01/2023 8,7906 8,7759 8,7819 1.067,98 8,4617 9,4879 8,3636 9,3898

950199 10/01/2014 01/01/2025 9,238 9,22 9,2266 1.060,33 8,8898 9,9206 8,8063 9,8372

950199 15/01/2016 01/01/2027 9,4662 9,4487 9,4567 1.054,46 9,1253 10,1241 9,062 10,0607

950199 05/01/2018 01/01/2029 9,6393 9,6226 9,6299 1.047,97 9,2892 10,281 9,2357 10,227

NTN-F - Taxa (% a.a.)/252

Código SELIC Data Base/Emissão Data de Vencimento Tx. Compra Tx. Venda Tx. Indicativas PU

Intervalo Indicativo



TÍTULOS PÚBLICOS: NTN-B: IPCA + 6% a.a.



TÍTULOS PÚBLICOS: MERCADO de NTNBs: 26/03/18

(www.anbima.com.br)

Mínimo 

(D0)

Máximo 

(D0)

Mínimo 

(D+1)

Máximo 

(D+1)

760199 15/07/2000 15/08/2018 2,92 2,88 2,90 3.120,31 2,1592 3,7666 2,1745 3,7922

760199 15/07/2000 15/05/2019 2,20 2,18 2,19 3.259,09 1,8604 2,5198 1,8604 2,5217

760199 15/07/2000 15/08/2020 3,29 3,27 3,28 3.270,73 3,0012 3,6726 2,9654 3,6368

760199 15/07/2000 15/05/2021 3,57 3,55 3,56 3.346,69 3,3024 3,9593 3,2513 3,9084

760199 15/07/2000 15/08/2022 4,05 4,04 4,05 3.319,32 3,8333 4,4648 3,7683 4,4

760100 15/07/2000 15/03/2023 -- -- 4,25 3.304,28 4,0502 4,6739 3,9801 4,604

760199 15/07/2000 15/05/2023 4,26 4,24 4,25 3.372,40 4,0514 4,6733 3,9814 4,6034

760199 15/07/2000 15/08/2024 4,31 4,29 4,30 3.368,71 4,0973 4,708 4,0372 4,648

760199 15/07/2000 15/08/2026 4,53 4,50 4,51 3.394,95 4,2916 4,888 4,2537 4,8501

760199 15/07/2000 15/08/2028 4,79 4,77 4,78 3.384,31 4,5551 5,1325 4,5351 5,1125

760199 15/07/2000 15/08/2030 4,87 4,82 4,84 3.410,15 4,6156 5,1815 4,6056 5,1714

760199 15/07/2000 15/05/2035 5,01 4,96 4,98 3.484,75 4,7649 5,3124 4,7638 5,3109

760199 15/07/2000 15/08/2040 5,04 4,98 5,01 3.487,22 4,8028 5,338 4,8019 5,3364

760199 15/07/2000 15/05/2045 5,12 5,09 5,11 3.529,24 4,8932 5,421 4,9028 5,4297

760199 15/07/2000 15/08/2050 5,12 5,10 5,11 3.514,12 4,8987 5,4203 4,9096 5,4302

760199 15/07/2000 15/05/2055 5,12 5,09 5,10 3.586,45 4,8946 5,4121 4,9056 5,4219

NTN-B - Taxa (% a.a.)/252

Código SELIC Data Base/Emissão Data de Vencimento Tx. Compra Tx. Venda Tx. Indicativas PU

Intervalo Indicativo



* Quando a taxa negociada pelo mercado está acima dos 6% (que é a taxa
definida pelo Tesouro Nacional para as NTNBs), o título está sendo negociado
com Deságio, ou seja, está mais barato e, consequentemente, adquire-se uma
quantidade maior de títulos, uma vez que o fluxo dos cupons vai ser descontado
(trazido a valor presente) a uma taxa maior!

* Quando a taxa negociada pelo mercado está abaixo dos 6% (que é a taxa
definida pelo Tesouro Nacional para as NTNBs), o título está sendo negociado
com Ágio, ou seja, está mais caro e, consequentemente, adquire-se uma
quantidade menor de títulos, uma vez que o fluxo dos cupons vai ser descontado
(trazido a valor presente) a uma taxa menor!

TÍTULOS PÚBLICOS: NTN-B



TÍTULOS PÚBLICOS: NTN-C: IGPM + 6% a.a.



TÍTULOS PÚBLICOS: MERCADO de NTNCs: 26/03/18

(www.anbima.com.br)

Mínimo 

(D0)

Máximo 

(D0)

Mínimo 

(D+1)

Máximo 

(D+1)

770100 01/07/2000 01/04/2021 -- -- 3,5667 3.979,10 1,3684 5,8908 1,3279 5,8577

770100 01/07/2000 01/01/2031 -- -- 4,6336 6.197,09 2,8777 6,6076 2,8632 6,593

NTN-C - Taxa (% a.a.)/252

Código SELIC Data Base/Emissão Data de Vencimento Tx. Compra Tx. Venda Tx. Indicativas PU

Intervalo Indicativo



TÍTULO PÚBLICO: LFT: PÓS FIXADO SELIC



TÍTULOS PÚBLICOS: MERCADO de LFTs: 26/03/18

(www.anbima.com.br)

Mínimo 

(D0)

Máximo 

(D0)

Mínimo 

(D+1)

Máximo 

(D+1)

210100 01/07/2000 01/09/2018 -- -- 0,0004 9.424,30 -0,0026 0,005 -0,0026 0,005

210100 01/07/2000 01/03/2019 -- -- 0,0016 9.424,18 -0,0028 0,0055 -0,0028 0,0055

210100 01/07/2000 01/03/2020 -- -- 0,002 9.423,95 -0,0014 0,0064 -0,0013 0,0063

210100 01/07/2000 01/09/2020 -- -- 0,0027 9.423,70 -0,0011 0,0077 -0,001 0,0077

210100 01/07/2000 01/03/2021 -- -- 0,0041 9.423,19 0,0001 0,008 0,0001 0,008

210100 01/07/2000 01/09/2021 -- -- 0,0055 9.422,54 -0,0003 0,0097 -0,0002 0,0097

210100 01/07/2000 01/03/2022 -- -- 0,0058 9.422,17 0,0005 0,0102 0,0006 0,0102

210100 01/07/2000 01/09/2022 -- -- 0,0058 9.421,90 0,0005 0,0118 0,0006 0,0118

210100 01/07/2000 01/03/2023 -- -- 0,0079 9.420,65 0,0013 0,0124 0,0013 0,0124

210100 01/07/2000 01/09/2023 -- -- 0,0079 9.420,28 0,0018 0,0132 0,0018 0,0132

210100 01/07/2000 01/03/2024 -- -- 0,0086 9.419,53 0,0019 0,0144 0,0019 0,0143

LFT - Rentabilidade (% a.a.)/252

Código SELIC Data Base/Emissão Data de Vencimento Tx. Compra Tx. Venda Tx. Indicativas PU

Intervalo Indicativo



TÍTULOS PÚBLICOS: RESUMO

Pré Fixado

LFT Letras Financeiras do Tesouro :

Letras do Tesouro Nacional:

Notas do Tesouro Nacional  – Série F:

Notas do Tesouro Nacional  – Série B:

Notas do Tesouro Nacional  – Série C:

Pós Fixado à Selic

LTN

NTNF

NTNB

NTNC

IPCA + Cupom % a.a.

IGPM + Cupom % a.a.



MARCAÇÃO A 
MERCADO
(MtM)



MARCAÇÃO NA CURVA X MARCAÇÃO A MERCADO

TEMPO

CURVA
MERCADO

R
EN

TA
B

IL
ID

A
D

E



MARCAÇÃO A MERCADO (MtM): MARK to MARKET

NORMAL:            TaxadeMercado MtM

STRESS:                TaxadeMercado MtM

  azo
adoTaxadeMerc

doAtivoValorFinal
MtM

Pr
1





MtM: MARK to MARKET: MÁGICO: “SOME DINHEIRO”

LTN (Pré-Fixado)
VF = R$ 1.000,00

Juros = 10%
Prazo = 1 ano

Cenário de Normalidade

Cenário de Stress

Conclusão:   Diferença em Reais = R$ - 7,67

  azo
adoTaxadeMerc

doAtivoValorFinal
MtM

Pr
1



 
45,871

%75,141

00,000.1
2

1



MtM

12,87945,871 

 
12,879

%75,131

00,000.1
1

1



MtM



PORQUÊ ISSO ACONTECE? CADÊ MEU DINHEIRO?



COMO TIRAR O COELHO DA CARTOLA? COMO BUSCAR A SOLUÇÃO? 



EFEITO ESPELHO: NORMALIDADE
R
E
T
O
R
N
O

RISCO

CDI/SELIC

IMA-B 5

IMA-B

IMA-B 5+

IRFM 1

IRFM

IRFM 1+



EFEITO ESPELHO: CENÁRIO DE STRESS
R
E
T
O
R
N
O

0

CDI/SELIC

IMA-B

IMA-B 5+

RISCO

NEGATIVO

IMA-B 5

IRFM 1

IRFM

IRFM 1+



EFEITO ESPELHO: NORMALIDADE
R
E
T
O
R
N
O

RISCO

RENDA FIXA

MULTIMERCADO

RENDA VARIÁVEL



EFEITO ESPELHO: CENÁRIO DE STRESS
R
E
T
O
R
N
O

0

RISCO

NEGATIVO

RENDA FIXA

MULTIMERCADO

RENDA VARIÁVEL



ANBIMA: 18/05/17



IRFM 1: PERÍODO: 01/01/17 à 12/01/18

-0,48%



IRFM: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

-3,48%



IRFM 1+: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

-4,51%



IMAB 5: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

-2,72%



IMAB: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

-7,52%



IMAB 5+: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

-9,72%



IDIV: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

40%



IBOVESPA: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

45%



SMLL: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

55%



IVBX-2: PERÍODO: 01/01/17 à 16/03/18

25%



JANELAS DE RENTABILIDADE – DELAÇÃO JBS

ÍNDICE
VARIAÇÃO

ÍNDICE
VARIAÇÃO

ÍNDICE
VARIAÇÃO

01/01/2017 até 
17/05/2017

18/05/2017 até 
18/05/2017

19/05/2017 até 
16/03/2018

SMLL 26,53% IMA-S 0,04% Ibovespa 37,81%

IDIV 18,46% IRF-M 1 -0,49% SMLL 36,54%

Ibovespa 12,14% IMA-B 5 -2,72% IDIV 30,52%

IMA-B 5+ 11,56% IRF-M -3,48% IVBX-2 22,92%

IVBX-2 9,80% IMA Geral -3,67% IMA-B 5+ 19,21%

IMA-B 9,61% IRF-M 1+ -4,51% IMA-B 16,66%

IRF-M 1+ 8,89% IMA-C -5,69% IRF-M 1+ 16,43%

IRF-M 7,87% IVBX-2 -7,26% IMA-C 15,23%

IMA-C 7,48% IMA-B -7,52% IRF-M 14,13%

IMA Geral 7,32% Ibovespa -8,80% IMA Geral 12,53%

IMA-B 5 5,79% SMLL -9,52% IMA-B 5 12,29%

IRF-M 1 5,07% IMA-B 5+ -9,73% IRF-M 1 7,86%

IMA-S 4,40% IDIV -11,74% IMA-S 6,91%



RENTABILIDADES DOS ÍNDICES: 16/03/2018 

ÍNDICE
VARIAÇÃO

ÍNDICE
VARIAÇÃO

ÍNDICE 2018
12 MESES 24 MESES

SMLL 33,29% SMLL 92,06% Ibovespa 11,10%

Ibovespa 29,53% IDIV 89,28% IDIV 8,91%

IVBX-2 18,80% Ibovespa 71,01% IMA-B 5+ 6,47%

IDIV 18,08% IRF-M 1+ 42,43% IMA-C 5,25%

IRF-M 1+ 14,23% IVBX-2 41,19% IMA-B 4,83%

IRF-M 13,03% IMA-B 5+ 40,48% SMLL 4,66%

IMA-B 5 11,78% IRF-M 36,96% IRF-M 1+ 3,76%

IMA-B 5+ 11,24% IMA-B 34,83% IRF-M 3,15%

IMA-B 11,17% IMA Geral 32,04% IMA Geral 3,11%

IMA Geral 11,09% IMA-C 26,93% IMA-B 5 2,65%

IMA-C 9,91% IMA-B 5 26,36% IVBX-2 1,66%

IRF-M 1 9,69% IRF-M 1 25,14% IRF-M 1 1,49%

IMA-S 9,05% IMA-S 24,00% IMA-S 1,36%



DEBÊNTURE
CDB
LF



DEBÊNTURE



A DEBÊNTURE é um investimento em renda fixa. 

Trata-se de um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor. Ou 
seja, o mesmo terá direito a receber uma remuneração do emissor (geralmente 
juros) e periodicamente ou quando do vencimento do título receberá de volta o 

valor investido (principal). 

No Brasil, as debêntures constituem uma das formas mais antigas de captação de 
recursos por meio de títulos. 

Todas as características das debêntures são descritas na sua escritura de emissão 
que, entre outras questões, poderá estabelecer, inclusive, em quais projetos a 

companhia irá aplicar os recursos captados. 

(www.bmfbovespa.com.br)

DEBÊNTURE: CARACTERÍSTICAS



As DEBÊNTURES são emitidas por Sociedades Anônimas (S.A.) de capital aberto 
ou fechado e utilizadas para financiar projetos ou reestruturar dívidas da 

empresa, tendo como vantagens na captação de recursos a diminuição do seu 
custo médio, o alongamento e a adequação do seu perfil e a diminuição 

significativa das garantias utilizadas.

Desta forma, uma companhia em vez de tomar um empréstimo junto ao banco, 
pode realizar uma emissão de debêntures para captar recursos e aplicar em 

projetos que, por exemplo, aumentarão a sua capacidade produtiva ou 
permitirão a sua entrada em um novo segmento de negócios. 

DEBÊNTURE: CARACTERÍSTICAS

(www.bmfbovespa.com.br)



A companhia pode realizar várias emissões e cada emissão pode ser dividida em 
séries. As debêntures da mesma série têm o mesmo valor nominal e conferem 

aos seus titulares os mesmos direitos. 

Adicionalmente, a companhia pode incluir nas suas debêntures características 
para atrair mais compradores como, por exemplo, conversibilidade em ações e 

participação nos lucros. 

As debêntures podem ser admitidas à negociação no mercado de bolsa e de 
balcão organizado, e negociadas no mercado secundário através da plataforma 

da BM&FBOVESPA. 

DEBÊNTURE: CARACTERÍSTICAS

(www.bmfbovespa.com.br)



(a) taxa de juro prefixada; ou 

(b) uma das seguintes remunerações, ajustada para mais ou para menos, por taxa
fixa:

* Taxa Referencial (TR) ou Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP), observado o
prazo mínimo de um mês para vencimento ou repactuação;

* Taxa Básica Financeira (TBF), se emitidas por sociedades de arrendamento
ou pelas companhias hipotecárias, observado o prazo mínimo de dois meses para
vencimento ou repactuação; ou

* taxas flutuantes que sejam regularmente calculadas e de conhecimento
público e que sejam baseadas em operações contratadas a taxas de mercado
prefixadas, com prazo não inferior ao período de reajuste estipulado
contratualmente.

DEBÊNTURE: REMUNERAÇÃO

(www.bmfbovespa.com.br)



(c) alternativamente, é permitida a emissão de debêntures com cláusula de
correção monetária baseada nos coeficientes fixados para correção monetária de
títulos públicos federais, variação da taxa cambial ou índice de preços, ajustada,
para mais ou para menos por taxa fixa.

As debêntures com cláusula de correção monetária baseada em índices de preços
devem ter prazo mínimo de um ano para o vencimento ou repactuação.

A debênture é disciplinada pelas Leis n° 4.728 de 14/07/1965, n°
6.404 de 15/12/1976 e n° 6.385 de 07/12/1976.

DEBÊNTURE: REMUNERAÇÃO

(www.bmfbovespa.com.br)



* NOMINATIVAS: são debêntures em cujos certificados (documento físico) consta
o nome do titular, sendo sua transferência registrada em livro próprio mantido
pela companhia emissora. A sua transferência é efetuada somente por endosso
em preto (endosso onde se indica o nome do beneficiário), substituindo-se
posteriormente o certificado. Não existem debêntures ao portador.

* ESCRITURAIS: são debêntures que estão em nome de seus titulares (tais como
as debêntures nominativas), mas que não possuem certificados, sendo mantidas
em conta de depósito em instituição financeira depositária designada pela
emissora. É a forma mais utilizada!

DEBÊNTURE: 2 FORMAS

(LIVRO: CPA20 da autora Lilian M. Gallagher, 2ª Edição, Editora Atlas, página 195)



* SIMPLES (Não Conversíveis): são as que não podem ser 
convertidas em ações, ou seja, são resgatáveis exclusivamente em 

moeda nacional;

* PERMUTÁVEIS:  são debêntures que podem ser transformadas em 
ações de emissão de outra companhia que não a emissora dos 

papéis, ou ainda, apesar de raro, em outros tipos de bens, tais como 
títulos de crédito. Na maioria das vezes a companhia emissora das 

ações objeto da permuta é empresa integrante do mesmo 
conglomerado da companhia emissora das debêntures.

DEBÊNTURE: 3 TIPOS

(LIVRO: CPA20 da autora Lilian M. Gallagher, 2ª Edição, Editora Atlas, página 195)



* CONVERSÍVEIS EM AÇÕES: em alguns casos as debêntures podem conter uma
opção de conversão em ações de emissão da empresa na data de exercício, nas
condições estabelecidas na escritura de emissão (data de exercício e fórmula de
conversão).

Desta forma, o investidor deixa de ser um credor para ser um acionista da
empresa.

Contudo, a conversão não é obrigatória, pois, dependendo de quanto estiverem
valendo as ações no mercado, pode não valer a pena converter.

Ressalte-se que esta característica confere ao título um aspecto de investimento
de renda variável após a conversão.

DEBÊNTURE: 3 TIPOS

(LIVRO: CPA20 da autora Lilian M. Gallagher, 2ª Edição, Editora Atlas, página 195)



DEBÊNTURES: EXEMPLO: VLID14
* ISIN: BRVLIDDBS031;

* EMISSOR: VALID SOLUCOES SERVICOS SEGURANÇA MEIOS PAGAMENTO 
IDENTIFICACAO S.A.;  

* DATA DE EMISSÃO: 30/04/2013;

* DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2018;

* EMISSÃO: 4ª SÉRIE;

* INDEXADOR: CDI;

* 1º PAGAMENTO DE JUROS: 30/10/2013;

* PERIODICIDADE: SEMESTRAL;

* GARANTIA: QUIROGRAFÁRIA. (www.bmfbovespa.com.br)



DEBÊNTURES: GARANTIAS

Quirografária: em caso de falência da companhia, não oferecem
privilégio algum sobre o ativo da emissora, concorrendo em igualdade
de condições com os demais credores quirografários.

Flutuante: assegura ao debenturista o privilégio geral sobre o ativo da
companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem
esse ativo.

Subordinada: oferecem preferência de pagamento somente sobre o
crédito de seus acionistas na hipótese de liquidação da companhia.

(www.bmfbovespa.com.br)



DEBÊNTURES: GARANTIAS

Real: garantidas por bens integrantes do ativo da companhia emissora, 
ou de terceiros, sob a forma de hipoteca, penhor ou anticrese.

* A hipoteca representa um direito real de garantia sobre bens imóveis. 

* O penhor é um direito real de garantia sobre bens móveis entregues pela empresa 

ou por terceiros, para assegurar o cumprimento de uma obrigação.

* Na anticrese o credor recebe os rendimentos de um imóvel, possuindo, durante o 
período que se estender até o cumprimento da obrigação, os poderes de 

proprietário para fins de arrendamento ou locação do imóvel. 
(www.bmfbovespa.com.br)



DEBÊNTURES: GARANTIAS
Garantia Fidejussória: geralmente é representada por uma fiança conferida por
pessoas físicas ou jurídicas (compreendendo geralmente acionistas ou sociedades do
mesmo grupo da emissora).

Covenants: representam um conjunto de garantias indiretas contratuais acessórias,
positivas ou negativas, objetivando o pagamento da dívida.

As obrigações positivas (positive covenants) são exigências relativas à observância de
de certas práticas de gestão, consideradas indispensáveis à administração eficiente
da empresa. Ex: realizar seguro, cópia das demonstrações financeiras auditadas.

As obrigações negativas (negative covenants) são limitações à liberdade de gestão
dos administradores da devedora, obrigando-os a não praticar certos atos. Ex:
manutenção de capital de giro mínimo; limitação ao grau de endividamento da
empresa. (LIVRO: CPA20 da autora Lilian M. Gallagher, 2ª Edição, Editora Atlas, página 197)



* Por se tratar de um investimento em renda fixa, o investidor tem a previsão do fluxo de
caixa dos pagamentos de remuneração e amortizações do título;

* Rentabilidade atrativa quando comparada a outros produtos de renda fixa (Risco de
Crédito);

* Para a companhia emissora, as debêntures são uma forma de captação de recursos
alternativa aos financiamentos bancários.

* É um título bastante flexível que viabiliza à empresa emissora estruturar operações de
médio ou longo prazos de acordo com as suas necessidades de recursos, além de permitir
o estabelecimento de diferentes características em termos de garantia, conversibilidade
em ações, remuneração, repactuação ou mesmo de alteração de suas características pela
denominada Assembleia Geral de Debenturistas (AGD).

DEBÊNTURE: VANTAGENS

(www.bmfbovespa.com.br)



* Em geral, a debênture apresenta custos de captação menores para os
emissores, especialmente em relação a empréstimos bancários de curto prazo;

* As empresas emissoras têm a vantagem dos pagamentos de juros serem
deduzidos como despesas financeiras, ao contrário dos dividendos, que não são
dedutíveis na apuração do resultado anual da empresa;

* A emissão de debêntures por uma companhia pode ser considerada um estágio
preliminar a uma plena abertura de capital realizada por meio da emissão de
ações, especialmente no caso de debêntures conversíveis.

DEBÊNTURE: VANTAGENS

(www.bmfbovespa.com.br)



* pode não haver interessados em comprar as debêntures no
mercado secundário caso o detentor precise sair do investimento
antes do prazo de vencimento do título (LIQUIDEZ);

* a variação da taxa de juro durante o período de vigência da
debênture afeta a rentabilidade do investimento e também afeta o
seu preço no mercado secundário, podendo gerar ganhos ou perdas
caso o investidor precise vender o título antes do seu vencimento.

DEBÊNTURE: FIQUE ATENTO!

(www.bmfbovespa.com.br)



* há risco de crédito da companhia emissora, ou seja, há o
risco do investidor não receber do emissor, na data de
vencimento, o valor investido acrescido da remuneração
(rendimento). Em caso de inadimplemento ou insolvência
da companhia emissora da debênture, cabe ao investidor
a execução das garantias, conforme estabelecido na
escritura de emissão e na legislação em vigor;

DEBÊNTURE: FIQUE ATENTO!

(www.bmfbovespa.com.br)



CDB



CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)

CDB é um título de renda fixa, escritural e nominativo, que representa
promessa de pagamento, em data futura, do valor do depósito a prazo,
acrescido da rentabilidade convencionada.

É um importante instrumento de captação para os bancos, pois, ao
adquirir um CDB, o investidor empresta dinheiro à instituição
bancária em troca de remuneração.

O CDB é regulamentado pelo artigo 30 da Lei 4.728/1965 e
pelas demais disposições legais e normativas aplicáveis.

(www.bmfbovespa.com.br)



CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB)

2 TIPOS: 

* Pós-fixado: a rentabilidade é atrelada a um percentual predefinido 
da taxa média diária de Depósitos Interbancários (DI); ou

* Prefixado: a rentabilidade é atrelada a uma taxa fixa contratada pelo 
investidor no momento da aplicação, que será mantida 

independentemente de oscilações do mercado.

(www.bmfbovespa.com.br)



CDB: VANTAGENS

* Possibilidade de obter rendimentos atrelados às taxas vigentes na
economia e praticadas pelo mercado;

* Alíquota decrescente do imposto de renda ao longo do período da
aplicação, pois a cobrança ocorre apenas no resgate ou no vencimento;

* Proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que cobre perdas
até o limite previsto em regulamentação por cliente (CPF ou CNPJ) em
cada instituição financeira (R$ 250 mil);

* Poderá ser utilizado para garantir outras operações do investidor nos
mercados da Bolsa, de acordo com critérios e limites estabelecidos
pela BM&FBOVESPA. (www.bmfbovespa.com.br)



CDB: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IR)

Recolhimento no vencimento sobre o rendimento da aplicação, 
conforme tabela regressiva de IR (Lei 11.033/2004) abaixo:

(www.bmfbovespa.com.br)



CDB: FIQUE ATENTO!

* há o risco de crédito do emissor, caso a instituição emissora do título
venha a não cumprir o pagamento no vencimento do CDB. Contudo,
esse risco é reduzido em função da existência da cobertura do FGC; e

* possibilidade de oscilação de taxa de juro ao longo da aplicação. No
caso de um CDB pós-fixado, estará atrelado à oscilação de alta ou
baixa. No caso de prefixado, se a taxa de juro subir ao longo desse
tempo, o investidor não poderá capturar esse aumento. Porém, em um
movimento inverso, terá capturado um momento de alta de juros e
obtido um resultado favorável.

(www.bmfbovespa.com.br)



LETRAS 
FINANCEIRAS



LETRA FINANCEIRA (LF)

A LETRA FINANCEIRA é um título de renda fixa emitido por instituições
financeiras com a finalidade de captar recursos de longo prazo.

Tem vencimento superior a 2 anos e valor de emissão elevado. 

Em contrapartida, oferece aos investidores melhor rentabilidade do
que outras aplicações financeiras com liquidez diária ou com prazo
inferior de vencimento.

Desta forma, a LF beneficia tanto as instituições financeiras que
necessitam captar recursos quanto os investidores que possuem
montante relevante para aplicações de longo prazo.

(www.bmfbovespa.com.br)



LETRA FINANCEIRA (LF)

A LF não pode ser emitida com valor nominal unitário inferior a:

* R$150.000,00, se não contiver cláusula de subordinação; ou 
* R$300.000,00, se contiver cláusula de subordinação. 

No caso da LF emitida com cláusula de subordinação, seus detentores
têm seu direito de crédito condicionado ao pagamento de outras
dívidas da instituição emissora em caso de falência ou inadimplência.

Contudo, este tipo de LF oferece benefícios contábeis aos emissores e,
por esse motivo, tende a proporcionar uma melhor remuneração
quando comparada com a LF sem cláusula de subordinação.

(www.bmfbovespa.com.br)



LETRA FINANCEIRA (LF)

A LF pode ser negociada de forma privada entre as instituições
financeiras e seus clientes ou pode ser objeto de oferta pública.

* INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03: OFERTA PÚBLICA GERAL;

* INSTRUÇÃO CVM Nº 476/09:  OFERTA PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS.
(Artigo 3º, I, Máximo 75 Investidores Profissionais (IP))

As LFs são disciplinadas pela Lei nº 12.249 de 11/06/2010, Resolução 
CMN nº 4.123 de 23/08/2012, Resolução CMN nº 4.192 de 01/03/2013 

(quando contiver clausula de subordinação), e Resolução CMN nº 2.921 de 
17/01/2002 (quando for LF vinculada). (www.bmfbovespa.com.br)



LETRA FINANCEIRA (LF): VANTAGENS

* Diversificação de investimento, além de ser uma 
alternativa de aplicação de longo prazo que oferece 

condições de remuneração diferenciadas. 

* Sendo um investimento em renda fixa, o investidor tem 
previsão do fluxo de caixa gerado pelas remunerações 

(juros) e amortizações. 

(www.bmfbovespa.com.br)



LETRA FINANCEIRA (LF): FIQUE ATENTO!

* há o risco de crédito do emissor, ou seja, o risco da 
instituição emissora do título não honrar os pagamentos 

previstos; e 

* pode não haver interessados em comprar as LFs no 
mercado secundário caso o detentor precise sair do 

investimento antes do vencimento do título. 

(www.bmfbovespa.com.br)



CDI



CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI)

O CDI foi criado em meados da década de 80 de forma a garantir uma 
distribuição de recursos que atendesse ao fluxo de recursos 

demandado pelas instituições.

Os CDIs são os títulos de emissão das instituições financeiras 
monetárias e não-monetárias que lastreiam as operações do mercado 

interbancário.

Suas características são idênticas às de um CDB, mas sua negociação é 
restrita ao mercado interbancário. Sua função é, portanto, transferir 
recursos de uma instituição financeira para outra. Ou seja, quem tem 

dinheiro sobrando empresta para quem não tem.
(LIVRO: MERCADO FINANCEIRO do autor Eduardo Fortuna, 19ª Edição, Editora Qualitymark, páginas 136 e 137)



TAXA DI



TAXA DI

A TAXA DI, calculada pela CETIP, é a média ponderada por volume 
financeiro das taxas negociadas no CDI de 1 dia, no mercado 

interbancário de reais, considerando 252 dias úteis. 

Na formatação da Taxa DI-over são consideradas apenas as operações 
realizadas entre instituições diferentes (extra grupo). Ela serve como 

referência da maioria dos fundos de investimentos e até como 
indexador de muitas aplicações, como CDB, por exemplo. 

(LIVRO: CPA20 da autora Lilian M. Gallagher, 2ª Edição, Editora Atlas, página 209)



TAXA SELIC



TAXA SELIC

A TAXA SELIC é a média ponderada por volume financeiro das taxas 
registradas no sistema SELIC (Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia). São consideradas na formação da taxa SELIC over as 

operações com títulos públicos do Tesouro Federal e do Banco Central.

LEMBRAR que a LFT é remunerada pela taxa SELIC!

(LIVRO: CPA20 da autora Lilian M. Gallagher, 2ª Edição, Editora Atlas, página 209)



ÍNDICES DE PREÇO



ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLIADO (IPCA)

O IPCA é apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

* É o índice oficial de acompanhamento da inflação do país;

* Se baseia na evolução na cesta de consumo de bens e serviços de famílias com 
renda entre 1 e 40 salários mínimos;

* Pesquisado entre os dias 1º e 30 de cada mês;

* 11 Regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre;

* Coleta 200 mil preços de 1.360 produtos;

* Abrange 40% da população urbana e 30% da população total do país.

(LIVRO: MERCADO FINANCEIRO do autor Eduardo Fortuna, 19ª Edição, Editora Qualitymark, página 147)



ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGPM)

O IGPM é apurado pela Fundação Getúlio Vargas:

* É o índice costumeiramente utilizado para atualizar os aluguéis comerciais e
residenciais e reajustes de tarifas públicas;

* É resultante da composição de três outros índices: 60% (IPA) + 30% (IPC) + 10% (INCC).

# IPA = ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR AMPLO (ATACADO...Matérias Primas);
# IPC = ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (VAREJO...Alimentação);
# INCC = ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO.

* Pesquisado entre o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual;

* Abrange toda a população sem restrição de nível de renda.

(LIVRO: MERCADO FINANCEIRO do autor Eduardo Fortuna, 19ª Edição, Editora Qualitymark, página 147)



COTAS DE 
FUNDOS 
ÍNDICE



COTAS DE FUNDO ÍNDICE

Os FUNDOS DE ÍNDICE também são conhecidos como Exchange Traded Fund (ETF).

Os ETFs podem ser de Renda Fixa e de Renda Variável.

O ETF de Renda Fixa é um fundo negociado em Bolsa que busca refletir as variações
e a rentabilidade, antes de taxas e despesas, de índices de renda fixa cujas carteiras
teóricas são compostas, majoritariamente, por títulos públicos ou títulos privados.
Como índice de referência do ETF, admite-se qualquer índice de renda fixa
reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As cotas do ETF são negociadas na BM&FBOVESPA de forma semelhante às ações. Ao
adquirir tais cotas, o investidor, indiretamente, passa a deter todos os títulos de
renda fixa da carteira teórica do índice de referência, sem ter de comprá-los
separadamente no mercado. Dessa forma, o ETF pode proporcionar mais rapidez e
eficiência no momento de diversificar seus investimentos.

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



COTAS DE FUNDO ÍNDICE: ETFs RENDA FIXA: VANTAGENS

* Quando comparado com fundos de renda fixa tradicionais, 
o ETF costuma ter uma taxa de administração menor. 

* Com apenas uma transação, os ETFs proporcionam o 
investimento em uma carteira diversificada de títulos de 

renda fixa. 

* Em outras palavras, os ETFs permitem a exposição do 
investidor em todos os títulos que integrem a carteira do seu 

índice de referência. 
(www.tesouro.fazenda.gov.br)



COTAS DE FUNDO ÍNDICE: ETFs RENDA FIXA: VANTAGENS

* É possível comprar e vender cotas do ETF no mercado secundário
como se fosse uma ação. O crédito e o débito dos valores na conta do
investidor ocorrerão no dia útil seguinte ao do fechamento da
operação (D+1);

* Possibilita que o investidor acompanhe as alterações na composição
ou proporção da carteira teórica de títulos de renda fixa do índice de
referência sem ter que realizar a compra ou venda destes títulos;

* Requer baixo valor inicial para investimento.

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



COTAS DE FUNDO ÍNDICE: ETFs RENDA VARIÁVEL

O ETF de Renda Variável representa uma comunhão de recursos destinados à
aplicação em uma carteira de ações que busca retornos que correspondam, de forma
geral, à performance, antes de taxas e despesas, de um índice de referência.

Como índice de referência do ETF de Ações admite-se qualquer índice de ações
reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), como por exemplo:
IBOVESPA, IBrX 100, IBrX 50...

Os índices de ações permitem ao investidor avaliar como um grupo específico de
ações se comportou em relação a um outro grupo ou à sua própria carteira de ações.

Isso porque os índices de ações são calculados a partir de uma carteira teórica de
ações, criada apenas para medir o desempenho desses ativos.

O ETF é disciplinado pela Instrução CVM nº 359, de 22/01/2002. (www.tesouro.fazenda.gov.br)



COTAS DE FUNDO ÍNDICE: ETFs RENDA VARIÁVEL: VANTAGENS

* Menor custo: quando comparado com fundos de ações tradicionais, os ETFs
costumam ter uma taxa de administração menor.

* Diversificação: com apenas uma transação, os ETFs proporcionam o investimento
em uma carteira diversificada de ações. Em outras palavras, os ETFs permitem a
exposição do investidor em todas as ações que integrem a carteira do seu índice de
referência, reduzindo, assim, o risco de concentração.

* Flexibilidade: é possível comprar e vender cotas do ETF no mercado secundário
como se fosse uma ação. O crédito e o débito dos valores na conta do investidor
ocorrerão três dias úteis depois de fechada a operação (D+3).

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



COTAS DE FUNDO ÍNDICE: ETFs RENDA VARIÁVEL: VANTAGENS

* Transparência: possibilita que o investidor acompanhe as alterações na composição
ou proporção da carteira teórica de ações do índice de referência sem ter que
comprar ou vender todos os ativos que estiverem na referida carteira. A qualquer
momento é possível saber a composição do ETF.

* Além disso: 

# todas as informações sobre as negociações com as cotas dos ETFs no mercado
secundário da BM&FBOVESPA são divulgadas; e

# a disponibilidade de informações permite a comparação imediata entre o valor
de um ETF e seu respectivo índice de referência.

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



OPERAÇÕES 
COMPROMISSADAS



OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

As OPERAÇÕES COMPROMISSADAS são as de compra ou de venda de um título
público (“operação de ida”), com liquidação em determinada data, cumuladas com o
compromisso de revenda ou de recompra do mesmo título (“operação de volta”),
que constitui operação com liquidação em data futura.

A operação compromissada pode ser considerada uma espécie de empréstimo,
tendo como lastro (ou garantia) um título público.

Para a operação compromissada, é preciso que uma das partes contratantes seja
banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento, banco de
desenvolvimento, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade
corretora de títulos e valores mobiliários, sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários ou a Caixa Econômica Federal, habilitado para a realização dessas
operações.

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



OPERAÇÕES COMPROMISSADAS: 5 TIPOS

* Compromissada Específica: são aquelas em que o título-objeto da
operação é identificado previamente à negociação, e cuja taxa da
operação é pré-fixada;

* Compromissada Dirigida: são aquelas em que o título-objeto da
operação é identificado previamente à negociação, e cuja taxa da
operação é pós-fixada, correspondendo a percentual da taxa Selic;

* Compromissada Genérica: são aquelas em que o título-objeto da
operação são identificados apenas após a realização da operação, e
cuja taxa da operação é prefixada;

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



OPERAÇÕES COMPROMISSADAS: 5 TIPOS

* Compromissada Migração Selic/Bolsa: são aquelas em que
a operação de ida é liquidada por intermédio do SELIC e a
operação de volta é liquidada na BM&FBOVESPA.

* Compromissada Migração Bolsa/Selic: são aquelas em que
a operação de ida é liquidada por intermédio da
BM&FBOVESPA e a operação de volta é liquidada no SELIC.

(www.tesouro.fazenda.gov.br)



OPERAÇÕES COMPROMISSADAS: VANTAGENS

* Permite que o investidor diversifique suas 
aplicações, contemplando cenários de alta ou baixa 

de juros e variação da inflação.

* O título público é considerado de baixo risco 
quando comparado aos demais títulos disponíveis no 

mercado.
(www.tesouro.fazenda.gov.br)



DERIVATIVOS



DERIVATIVOS: 4 MODALIDADES:

* TERMO;

* FUTURO;

* OPÇÕES;

* SWAP.

Em todas as modalidades de derivativos, compradores e vendedores 
assumem compromissos de compra e de venda, respectivamente, 

posicionando-se na ponta vendedora ou compradora, dependendo de 
suas expectativas com relação às tendências o mercado.



FUNDO DE 
RENDA FIXA 
REFERENCIADO 
À….?



Art. 112. O fundo classificado como RENDA FIXA cuja política de investimentos assegure
que ao menos 95% do seu patrimônio líquido esteja investido em ativos que
acompanham, direta ou indiretamente, determinado índice de referência deve:

I – incluir, à sua denominação, o sufixo REFERENCIADO seguido da denominação de tal
índice, por exemplo, REFERENCIADO À CDI, REFERENCIADO IPCA, etc...

II – ter 80%, no mínimo, de seu patrimônio líquido representado , isolada ou
cumulativamente, por:

a) Títulos  da Dívida Pública Federal;

b) Ativos Financeiros de Renda Fixa considerados de baixo risco de crédito pelo gestor; 

c) Cotas de Fundos de Índice que invistam preponderantemente nos ativos de “a” e “b” e
atendam ao inciso III seguinte.

III – utilização de derivativos só para Hedge (proteção).

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO RENDA REFERENCIADO



FUNDO DE 
RENDA FIXA 
SIMPLES



Art. 113.  O fundo classificado como RENDA FIXA que atenda às condições abaixo eve incluir, à 
sua denominação, o sufixo SIMPLES:

I – tenha 95%, no mínimo, de seu patrimônio líquido representado, isolada ou
cumulativamente, por:

a) Títulos  da Dívida Pública Federal;

b) Títulos de Renda Fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam
classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos
títulos da dívida pública federal;

c) Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos ou títulos de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

II – utilização de derivativos só para Hedge (proteção); III – condomínio aberto;
IV – informações do Fundo sejam disponibilizadas, preferencialmente por meios eletrônicos.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE RENDA FIXA SIMPLES



FUNDO DE 
RENDA FIXA 
DÍVIDA EXTERNA



Art. 114.  O fundo classificado como RENDA FIXA que tenha 
80%, no mínimo, de seu patrimônio líquido representado 

por títulos representativos da dívida externa de 
responsabilidade da União, deve incluir, à sua denominação, 

o sufixo DÍVIDA EXTERNA.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA



ARTIGOS 
109 e 110

FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO

FUNDO RENDA FIXA REFERENCIADO (CDI, IPCA,...)

ARTIGO 
111

ARTIGO 
112

ARTIGO 
113

ARTIGO 
114

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: RESUMO DOS FUNDOS DE RENDA FIXA

RENDA FIXA: MÍNIMO 80%: TAXA DE JUROS e/ou ÍNDICE DE PREÇOS

FUNDO RENDA FIXA SIMPLES (BENCHMARK: SELIC)

FUNDO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA



ARTIGO 
117

FUNDOS DE RENDA FIXA: 80% EM RENDA FIXA

FUNDOS DE AÇÕES: 67% EM AÇÕES (RV)

ARTIGO 
116

ARTIGO 
115

ARTIGOS 
109 e 110

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: RESUMO DAS 4 CATEGORIAS DE FUNDOS

FUNDOS CAMBIAIS: 80% EM MOEDAS

FUNDOS MULTIMERCADOS = VÁRIOS FATORES DE RISCO



FIDCs



FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO: FIDC

Base Legal:

* Resolução 2.907 do BACEN: autoriza a criação dos Fundos de
Direitos Creditórios.

* Instrução CVM nº 356, de 17/12/01: regulamenta os Fundos
de Direitos Creditórios.

* Instrução CVM nº 393, de 22/07/03: altera a Instrução CVM nº
356.

* Instrução CVM nº 444, de 08/12/2006: FIDCS NÃO
PADRONIZADOS



FIDC

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 
é uma comunhão de recursos que destina parcela acima 

de 50% do seu respectivo patrimônio líquido para 
aplicações em direitos creditórios.

Cabe ao administrador, uma instituição financeira 
específica, constituir o fundo e realizar o processo de 

captação de recursos junto aos investidores através da 
venda de cotas. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FIDC

ASPECTOS PRINCIPAIS: 

* FIDC: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.

*FIC-FIDC: Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios.

* Direitos Creditórios: são direitos e títulos representativos de
crédito, originários de operações realizadas nos segmentos
financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de
arrendamento mercantil e de prestação de serviços e outros
autorizados (warrants).



FIDC

De maneira simplificada, direitos creditórios estão diretamente 
ligados ao conceito de dívida! 

Ao realizar uma compra a prazo, o comprador passa a dever para a 
empresa vendedora do produto ou serviço. Portanto a empresa 

tem valores futuros a receber do comprador, ou “direitos de 
crédito” contra o comprador. 

Considerando que a empresa realiza milhares de operações dessa 
natureza todos os meses, o volume total de recursos que ela tem a 

receber, ou direitos creditórios, é muito grande. 
(Caderno CVM nº 10)



FIDC

Ao invés de esperar cada data de vencimento para receber as 
parcelas dos compradores, a empresa pode, respeitando 

determinadas condições, juntar todos esses direitos 
creditórios e transformá-los em um ativo financeiro que pode 

ser negociado (Processo de Securitização).

Ou seja, a empresa “vende” para um terceiro (no caso, o 
FIDC) esse direito de receber os valores que serão pagos 

futuramente pelos clientes que fizeram as compras a prazo.

(Caderno CVM nº 10)



FIDC

Do ponto de vista da empresa cedente dos créditos, a 
operação de venda de sua carteira de crédito é uma 

alternativa para obter recursos financeiros no curto prazo e 
reduzir a necessidade de capital de giro.

Para o FIDC, que adquire os direitos creditórios, o objetivo é 
comprar a carteira por um valor com desconto em relação ao 

total dos créditos e, ao receber os valores dos devedores, 
lucrar com a operação, revertendo esses ganhos para os 

cotistas do fundo.
(Caderno CVM nº 10)



FIDC

O contrato de cessão dos créditos pode prever a 
substituição dos recebíveis ou 

garantia/coobrigação por parte do cedente. 

Essas informações são relevantes para a análise 
dos riscos e devem ser verificados antes do 

investimento.
(Caderno CVM nº 10)



FIDC

ASPECTOS PRINCIPAIS: 

* Cedente: quem realiza a cessão de direitos creditórios
para o FIDC.

* Cessão de Direito Creditório: transferência pelo Cedente
(credor originário ou não) de seus direitos creditórios
para o FIDC.



FIDC

TIPOS DE CONDOMÍNIO: 

* Aberto: condôminos podem solicitar resgates de cota,
conforme regulamento;

* Fechado: as cotas somente são resgatadas ao término
do prazo de duração do fundo ou de cada série ou classe
de cotas. Geralmente, há um fluxo de amortização
previsto.



* Amortização: pagamento aos cotistas do 
fundo fechado, de parcela do valor de suas 

cotas, sem redução do seu número. 

Exemplo: antes do vencimento, o fundo cede 
parte de seus direitos creditórios, repassando

ganhos aos cotistas.

FIDC



* São fundos destinados a Investidores Qualificados;

* Suas cotas podem ser negociadas no mercado secundário
(CETIP, BOVESPA FIX, SOMA);

* Cada tipo de cota do fundo (sênior e subordinada) deve
receber classificação de Agência de Risco de Crédito. A
periodicidade mínima da reavaliação é de três meses;

* A alteração da classificação de risco do fundo constitui fato
relevante e origina, assim, obrigação de divulgar, ampla e
imediatamente, a informação aos cotistas!

FIDC



As cotas de um FIDC podem ser de dois tipos:

* Sênior: aquela que não se subordina às demais
para efeito de amortização e resgate. São as
compradas pelos investidores;

* Subordinada: aquela que se subordina à cota
sênior para efeito de amortização e resgate. Essas
cotas destinam-se aos cedentes dos créditos.

FIDC



As cotas seniores podem ser subdivididas em séries,
diferenciadas por prazos e valores para
amortização, resgate e remuneração.

Aos cotistas de uma mesma série, no entanto,
devem ser assegurados os mesmos direitos e
obrigações.

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



Na prática, as cotas subordinadas “absorvem” eventuais
prejuízos e rentabilidade abaixo do previsto, suportando,
até o limite de seu capital subscrito, as perdas incorridas
pelo fundo, usualmente por inadimplência dos credores.

Para isso, há o estabelecimento prévio de uma
rentabilidade-alvo, ou “benchmark”, para o fundo. A cada
período o resultado é calculado, podendo ocorrer
algumas hipóteses:

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



1ª Hipótese: Se o resultado do fundo não permitir que o
pagamento para as cotas seniores alcance o benchmark,
é realizada uma amortização das cotas subordinadas e
parte do seu patrimônio é utilizada para garantir ao
menos a rentabilidade-alvo para as cotas seniores.

Nessa situação, as cotas seniores recebem a rentabilidade
combinada e as cotas subordinadas têm resultado
negativo.

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



2ª Hipótese: Se o resultado do fundo for muito abaixo do
previsto, pode ocorrer a amortização total das cotas
subordinadas e ainda assim não ser possível o
pagamento da rentabilidade-alvo para as cotas seniores.

Nessa situação, as cotas subordinadas têm perda integral do
valor investido e as cotas seniores têm uma rentabilidade
menor que aquela combinada e, eventualmente, até
rentabilidade negativa.

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



3ª Hipótese: Por outro lado, se o desempenho do fundo for
bom, pode ser possível pagar a rentabilidade-alvo para as
cotas seniores e ainda assim haver “sobra”, que é toda
distribuída para as cotas subordinadas, de certa forma
compensando o maior risco a que estão sujeitas.

Nessa situação, as cotas seniores recebem a rentabilidade
combinada e as cotas subordinadas podem receber
rentabilidade superior.

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



Na prática, as cotas subordinadas servem como um
“colchão”: se o resultado do fundo for ruim elas
podem ter prejuízos significativos, mas no caso de
rentabilidade acima do planejado, por outro lado,
garantirão resultado superior ao das cotas
seniores.

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



É comum que o próprio cedente dos créditos
subscreva as cotas subordinadas,
procurando oferecer certo nível de garantia
para as cotas e sujeitando-se, ele mesmo, à
qualidade dos créditos cedidos.

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



FIDC

A Agência Classificadora de Risco é contratada pelo 
fundo e deve emitir classificação no mínimo trimestral 

para as classes e séries de cotas.

Para isso, a agência deve analisar diversos fatores, como 
a carteira de recebíveis (segmento, tipo de cliente, 

concentração, histórico de atrasos e inadimplência), o 
cedente, o sacado, o regulamento do fundo e a 

qualidade da administração, da gestão, da custódia e da 
auditoria. (Caderno CVM nº 10)



As carteiras dos FIDCs devem ser compostas por:

* Mínimo de 50% do PL em direitos creditórios, podendo este
enquadramento ocorrer até 90 dias do início do fundo;

* Realizar operações compromissadas e operações em
mercado de derivativos, desde que para proteger posições
detidas à vista, até o limite destas, ou seja, utilização de
derivativos somente para hedge;

* No caso dos FIC-FIDC, mínimo de 95% do PL em cotas de
FIDC e os 5% em (títulos públicos federais, títulos de renda
fixa de bancos e operações compromissadas).

FIDC



As carteiras dos FIDCs devem ser compostas por:

......

* Limite máximo por emissor: 20%, que poderá ser elevado
quando:

(a) o devedor ou coobrigado for uma companhia aberta,
instituição financeira ou equiparada ou empresa cujas
demonstrações financeiras forem preparadas conforme a
Lei das S.A. (Lei nº 6.404) e regulamentação da CVM e
auditadas por auditor independente;

FIDC



As carteiras dos FIDCs devem ser compostas por:

......

* Limite máximo por emissor: 20%, que poderá ser elevado
quando:

......

(b) as aplicações forem em títulos públicos federais,
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais ou cotas de fundos com alocação exclusiva em um
desses dois ativos.

FIDC



* Cota de aplicação: D+0 ou D+1, conforme regulamento;

* As cotas do FIDC devem ter seu valor calculado pelo menos
por ocasião das demonstrações financeiras mensais e
anuais;

* Os ativos têm que ser avaliados no mínimo trimestralmente
por agência classificadora de risco em funcionamento no
país;

* Valor mínimo para aplicação = R$ 25.000,00.

FIDC



* No caso geral, a integralização, amortização e 
resgate de cotas são feitos de modo tradicional
(ordem de pagamento, débito/crédito em c/c.). 

* Porém, no caso de cotas subordinadas, admite-se,

conforme o regulamento, que sejam feitos em

direitos creditórios.

FIDC



Uma figura importante em um FIDC é o Custodiante, que 
tem entre suas atribuições:

* Validar os direitos creditórios em relação aos critérios de 
elegibilidade estabelecidos no regulamento; 

* Receber e verificar a documentação que evidencia o 
lastro dos direitos creditórios representados por 
operações financeiras, comerciais e de serviços; 

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



Uma figura importante em um FIDC é o Custodiante, que tem 
entre suas atribuições: 

.......

* realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios;

* custodiar a documentação relativa aos direitos creditórios e 
demais ativos integrantes da carteira do fundo; e

* cobrar e receber, em nome do fundo, pagamentos, resgate de 
títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos 

custodiados.            

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



É possível gerar diferentes combinações de risco e 
liquidez pela combinação dos direitos creditórios 

que compõem as carteiras do FIDC. 

Estes recebíveis podem ser classificados como “a 
performar” ou “performados” e “revolventes” 

ou “estáticos”, conforme segue:

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



* Os recebíveis a performar são resultantes de um contrato futuro
de entrega, ou prestação de serviços;

* Os performados são aqueles em que a entrega ou prestação de
serviços já ocorreu;

* Os revolventes referem-se à entrega ou prestação de serviços
que exige uma reposição como, por exemplo, financiamentos de
bens duráveis; e

* Os estáticos respondem pelos financiamentos de projetos de
longo prazo.

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



A partir dessa classificação, os recebíveis considerados de maior risco 
são os, simultaneamente, a performar e estáticos, dependendo 

também dos perfis dos cedentes e dos sacados a eles associados. 

O cedente é o credor do recebível, ou seja, aquele que tem a receber 
do sacado um valor financeiro. 

O sacado é o devedor do recebível, ou seja, aquele que tem a pagar ao 
cedente um valor financeiro.

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



Caso a estrutura do FIDC seja bem dimensionada e a 
inadimplência fique dentro dos patamares planejados, o 
efeito dessa estrutura para as cotas seniores é tornar o 

fundo uma estrutura de renda fixa: elas receberiam sempre 
exatamente o valor da rentabilidade-alvo, com o resultado 

excedente (ou insuficiente) sendo absorvido (ou pago) pelas 
cotas subordinadas.

Risco de Mercado? VaR?

FIDC

(Caderno CVM nº 10)



VANTAGENS: 

* Diversificação dos investimentos. 

* Os FIDCs são classificados por agências classificadoras de risco, o que 
possibilita ao investidor conhecer melhor os riscos envolvidos.

* Consultorias de crédito são contratadas para avaliação e aprovação
dos recebíveis sendo adquiridos pelo FIDC, tornando o processo mais
seguro.

* A participação de diversas instituições no processo de controle do
FIDC aumenta a fiscalização e o acompanhamento das suas operações.

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



FIQUE ATENTO! 

* Há risco de atrasos no pagamento dos juros ou do
principal por parte dos emissores dos ativos ou dos
devedores dos direitos creditórios. Um FIDC também
pode ter que enfrentar os efeitos de uma falência,
fechamento de filiais, ou qualquer outro fator capaz
de prejudicar os resultados do cedente dos
recebíveis; e

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



FIQUE ATENTO! 

* Pode não conseguir vender integralmente suas
cotas no mercado secundário no prazo desejado; e

* A falta de demanda pelos ativos que compõem a
carteira do fundo pode restringir os resgates de suas
cotas pelos cotistas, obrigando-os a aguardar o
vencimento dos recebíveis.

FIDC

(www.bmfbovespa.com.br)



FIDC



TRIBUTAÇÃO NA 
RENDA FIXA



TRIBUTAÇÃO NA RF: FUNDOS DE RENDA FIXA

O imposto de renda sobre os rendimentos produzidos por 
aplicações em fundos de investimento é considerado como 

devido exclusivamente na fonte (IRRF) e tem caráter 
definitivo, ou seja, esses rendimentos não integram a base de 
cálculo do imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual.

Assim, nem o valor do IR retido na fonte será compensável na 
Declaração de Ajuste Anual da PF, nem os rendimentos 

auferidos na aplicação serão considerados como valores a 
serem tributados no ato da formalização da Declaração.



FUNDOS DE RENDA FIXA

Classificação quanto ao prazo médio de carteira, segundo a 
Secretaria da Receita Federal:

* Fundos de Longo Prazo: são aqueles cuja carteira de títulos 
tenha prazo médio superior a 365 dias;

* Fundos de Curto Prazo: são aqueles cuja carteira de títulos 
tenha prazo médio igual ou inferior a 365 dias.



TABELA REGRESSIVA DE IMPOSTO DE RENDA

FUNDOS RENDA FIXA DE LONGO PRAZO, ETFs RF E ATIVOS DE RENDA FIXA



TABELA REGRESSIVA DE IMPOSTO DE RENDA

FUNDOS RENDA FIXA DE CURTO PRAZO



FUNDOS DE RENDA FIXA: COME-COTAS

O Administrador de fundos de investimento (todos regulamentados pela 
Instrução CVM nº 555, exceto fundos de ações) deverá, no último dia 
útil dos meses de maio e de novembro, abater do saldo de cotas dos 

aplicadores a quantidade de cotas relativas ao valor do IR a ser retido, à 
alíquota de 15% ou 20%, conforme seja respectivamente fundo de longo 

prazo ou curto prazo.

Fundos com carência de até 90 dias: o come-cotas deverá ser feito na 
data em que se completar cada período de carência.

Nos ETFs de Renda Fixa não incide o Come-cotas!



TABELA REGRESSIVA IOF: SOBRE A RENTABILIDADE DOS ATIVOS DE RENDA FIXA



RESOLUÇÃO 
CMN
Nº 3.922/10 e
Nº 4.604/17



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.604/17: ARTIGO 1º

Art. 1º Os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios nos termos da Lei nº
9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as
disposições desta Resolução.

§ 1º Na aplicação dos recursos de que trata esta Resolução, os responsáveis
pela gestão do regime próprio de previdência social devem:

I - observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez,
motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;



ARTIGO 1º – COMENTÁRIO INCISO I

Anteriormente eram previstos apenas 5 princípios para serem observados:
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Com a nova
Resolução, foram incluídos mais 2 princípios: o Princípio da Motivação e o
Princípio da Adequação à Natureza das Obrigações do RPPS.

O primeiro princípio está diretamente relacionado à necessidade de se
fundamentar não só quais empresas serão Credenciadas para poderem receber
recursos dos RPPS, como também respaldar toda e qualquer aplicação e resgate a
ser feito, principalmente quando da elaboração dos APRs, ou seja, qual a
proveniência do recurso, qual o porquê de determinado fundo estar sendo
escolhido para receber recursos, qual a necessidade de utilização dos recursos e o
porquê de estar sendo realizado o saque no fundo em referência.



ARTIGO 1º – COMENTÁRIO INCISO I

O segundo princípio da Adequação à Natureza das Obrigações do RPPS, busca
respaldo, no parágrafo 4º, do artigo 3º, da Portaria 519/11 que preconiza:

“ § 4º As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, inclusive
prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos,
deverão ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando
a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS”.

Ou seja, deve-se não só buscar a motivação, mas também, principalmente,
certificar-se que determinada aplicação que será feita, “cabe” e é pertinente com o
passivo atuarial do RPPS, a fim de que ele não seja “desrespeitado e bruscamente
atingido”!



RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/10 e 4.604/17

PRINCÍPIOS EU VOU:...........

* SEGURANÇA “CONTROLAR RISCOS?”

* RENTABILIDADE “BATER A META ATUARIAL?”

* SOLVÊNCIA “RECEBER OU NÃO VOU?”

* LIQUIDEZ  “TER DINHEIRO PARA PAGAR?”

* MOTIVAÇÃO “FUNDAMENTOU APRs.....?”

* TRANSPARÊNCIA  “DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES?”

* ADEQUAÇÃO             “REALIZOU: SOLVÊNCIA, ALM...?”      

•



SEGMENTO
RENDA FIXA



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.604/17: ARTIGO 7º RENDA FIXA: 1ª PARTE



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.604/17: ARTIGO 7º RENDA FIXA: 2ª PARTE



RENDA 
VARIÁVEL E 
FUNDOS DE 
INVESTIMENTO



FUNDOS 
DE 
AÇÕES



Art. 115, § 1º: Os fundos classificados como AÇÕES devem ter como principal 
fator de risco a VARIAÇÃO DE PREÇOS DE AÇÕES admitidas à negociação no 

mercado organizado e:  

I – 67%, no mínimo, de seu patrimônio líquido composto pelos seguintes ativos:

(a) ações;
(b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações;
(c) cotas de fundos de ações e cotas dos fundos índices de ações (ETFs);

(d) Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível II e III e os 
classificados como nível I, desde que o fundo use, em seu nome, a 

designação “Ações – BDR Nível I” (§ 3º).

II – o restante da carteira em quaisquer modalidades de ativos financeiros.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDOS DE AÇÕES



AÇÕES



AÇÕES são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas representativos de 
uma parcela do seu capital social. 

Em outras palavras, são títulos de propriedade que conferem a seus detentores 
(investidores) a participação na sociedade da empresa.

Elas são emitidas por empresas que desejam principalmente captar recursos para 
desenvolver projetos que viabilizem o seu crescimento.

As ações podem ser de dois tipos, Ordinárias (ON) ou Preferenciais (PN), sendo que a 
principal diferença é que as ordinárias dão ao seu detentor direito de voto nas 

assembleias de acionistas e as preferenciais permitem o recebimento de dividendos 
em valor superior ao das ações ordinárias, bem como a prioridade no recebimento 

de reembolso do capital.

AÇÕES: ORDINÁRIAS e PREFERENCIAIS

(www.bmfbovespa.com.br)



O primeiro lançamento de ações no mercado é chamado de Oferta Pública Inicial 
(também conhecido pela sigla em inglês IPO – Initial Public Offer). 

Após a abertura de capital e a oferta inicial, a empresa poderá realizar outras ofertas 
públicas, conhecidas como “Follow on”.

As ofertas públicas de ações (IPO e Follow on) podem ser primárias e/ou 
secundárias. Nas ofertas primárias, a empresa capta recursos novos para 

investimento e reestruturação de passivos, ou seja, ocorre efetivamente um 
aumento de capital da empresa. As ofertas secundárias, por sua vez, proporcionam 
liquidez aos empreendedores, que vendem parte de suas ações, num processo em 
que o capital da empresa permanece o mesmo, porém ocorre um aumento na base 

de sócios.

AÇÕES

(www.bmfbovespa.com.br)



A BM&FBOVESPA criou segmentos especiais de listagem da companhias – Bovespa 
Mais, Bovespa Mais Nível 2, Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

Todos os segmentos prezam por rígidas regras de governança corporativa. Essas 
regras vão além das obrigações que as companhias têm perante a Lei das Sociedades 
por Ações e têm como objetivo melhorar a avaliação das companhias que decidem 

aderir, voluntariamente, a um desses níveis de listagem.

Além disso, tais regras atraem os investidores. Ao assegurar direitos e garantias aos 
acionistas, bem como a divulgação de informações mais completas para 

controladores, gestores da companhia e participantes do mercado, o risco é 
reduzido.

AÇÕES: SEGMENTOS ESPECIAIS DE LISTAGEM DAS COMPANHIAS

(www.bmfbovespa.com.br)



* Uma empresa de capital aberto tende a ter um diferencial competitivo, tendo em
vista a transparência e a confiabilidade necessárias nas suas informações básicas
fornecidas ao mercado, o que facilita os negócios e atrai o consumidor final gerando
maior reputação;

* A abertura de capital pode solucionar diversos problemas relativos a processos
sucessórios, heranças e estratégias empresariais;

* As companhias listadas nos segmentos diferenciados da BM&FBOVESPA recebem
um Selo de Governança Corporativa que é reconhecido internacionalmente;

* As ações negociadas podem integrar os índices da BM&FBOVESPA, os quais
proporcionam às companhias visibilidade e maior demanda pelos seus papéis.

AÇÕES: VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

(www.bmfbovespa.com.br)



* Potencial de boa rentabilidade no longo prazo;

* Recebe dividendos periodicamente;

* Não precisa de muito dinheiro para investir;

* Pode comprar ou vender suas ações no momento em que desejar;

* É possível emprestar suas ações e ganhar um rendimento extra;

AÇÕES: VANTAGENS PARA OS INVESTIDORES

(www.bmfbovespa.com.br)



BÔNUS DE 
SUBSCRIÇÃO



BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO

BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO são títulos negociáveis emitidos por 
sociedades por ações que conferem aos seus titulares, nas condições 

constantes do certificado, o direito de subscrever ações do capital 
social da companhia, dentro do limite de capital autorizado no 

estatuto.

VANTAGENS:

* Proteção dos acionistas dos efeitos de diluição e valor de sua 
propriedade já existente;

* Possibilidade de negociar no mercado secundário.

(www.bmfbovespa.com.br)



CERTIFICADOS 
DE DEPÓSITO 
DE AÇÕES



CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AÇÕES: UNITS

CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AÇÕES são ativos compostos por 
mais de uma classe de valores mobiliários como, por exemplo, um 

conjunto de Ações Ordinárias (ON) e Preferenciais (PN). 

Geralmente, a escolha por emitir UNITS decorre de estratégias ou 
restrições societárias de algumas empresas. É possível consultar a 

composição das UNITS no site da BM&FBOVESPA.

(www.bmfbovespa.com.br)



CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AÇÕES: UNITS

VANTAGENS:
* Potencial de boa rentabilidade no longo prazo  e não precisa de muito dinheiro 
para investir;

* Recebe dividendos periodicamente;

* Pode comprar ou vender suas UNITS no momento em que desejar;

* É possível emprestar suas UNITS e ganhar um rendimento extra;

* Eficiência Tributária. O Imposto de Renda (IR) para operações finais sobre os
rendimentos da aplicação é cobrado apenas na saída do investimento. Se o valor
total das vendas realizadas no mês forem inferiores a R$ 20 mil, o investidor é isento
de IR, no entanto, se as vendas ultrapassarem R$ 20 mil são cobrados 15% sobre o
ganho, medido pela diferença entre o valor médio de compra e o valor de venda.

(www.bmfbovespa.com.br)



BDRs



Brazilian Depositary Receipts (BDRs)

Os BDRs são certificados representativos de ações de empresas 
estrangeiras, negociados no Brasil. São valores mobiliários emitidos no 
Brasil, que possuem como lastro ativos, geralmente ações, emitidos no 

Exterior. 

Um programa de BDR é o instrumento ideal para empresas 
estrangeiras estabelecerem presença no mercado de capitais mais 

dinâmico da América Latina. 

A listagem no Brasil aumenta a visibilidade da empresa e contribui 
para a pavimentação do caminho para futuras ofertas públicas, 

aquisições e consolidação do crescimento empresarial.
(www.bmfbovespa.com.br)



Brazilian Depositary Receipts (BDRs)

Vantagens para a empresa estrangeira que decide acessar o Mercado Internacional:

* ampliação e diversificação de sua base de acionistas;

* maior visibilidade entre investidores, consumidores e clientes internacionais;

* aumento da liquidez total de sua ação ao atrair novos investidores;

* maior cobertura de research fora de seu país de origem;

* alternativa adicional para captação de recursos;

* negociação das ações ao lado das ações de seus pares nos mercados internacionais

* melhor Valuation internacional ao se colocar junto a seus pares;

* moeda de troca opcional para possíveis fusões e aquisições.

(www.bmfbovespa.com.br)



Brazilian Depositary Receipts (BDRs)

As ações da empresa estrangeira (lastros dos BDRs) ficam bloqueadas no exterior na 
conta da instituição custodiante do programa.

Essas ações devem ser de companhias sediadas em países cujos órgãos reguladores
tenham celebrado acordo de cooperação com a CVM ou que sejam signatários do
memorando multilateral de entendimento da IOSCO (International Organization of
Securities Commissions), sigla em inglês da Organização Internacional das Comissões
de Valores).

Os BDRs são disciplinados pela Instrução CVM 332, pela Instrução CVM 480, pelo
Regulamento e Manual de Emissores da BM&FBOVESPA, além de outras disposições
legais e regulamentares aplicáveis.

(www.bmfbovespa.com.br)



Brazilian Depositary Receipts (BDRs): TIPOS

(www.bmfbovespa.com.br)

PATROCINADOS:a companhia emissora dos valores mobiliários no Exterior deve 
contratar no Brasil uma instituição depositária, a qual será responsável por emitir 

os BDRs.



Brazilian Depositary Receipts (BDRs): EXEMPLOS

(www.bmfbovespa.com.br)



Brazilian Depositary Receipts (BDRs): VANTAGENS

(www.bmfbovespa.com.br)

* Acesso facilitado aos valores mobiliários de companhias estrangeiras 
sem ter que pagar os custos relacionados à remessa de recursos para o 

Exterior;

* Possibilidade de elaboração de estratégias, diversificação de 
investimentos e arbitragem com ativos locais e estrangeiros;

* Apesar de o investidor ficar exposto às variações de preços de um 
ativo estrangeiro, as operações são realizadas no Brasil e a liquidação é 

feita em reais.



FUNDOS 
CAMBIAIS



Art. 116: Os fundos classificados como CAMBIAIS devem ter como 
principal fator de risco de carteira a VARIAÇÃO DE PREÇOS DE 

MOEDA ESTRANGEIRA ou a variação do cupom cambial.

Parágrafo Único: Tais fundos devem ter, no mínimo, 80% da carteira 
composta por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via 

derivativos, ao fator de risco que dá o nome à classe.

INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDOS CAMBIAIS



MOEDAS 
ESTRANGEIRAS



* FUTURO DE DÓLAR AUSTRALIANO;                                             * FUTURO DE DÓLAR CANADENSE;

* FUTURO DE DÓLAR NOVA ZELÂNDIA;                                          * DÓLAR AMERICANO À VISTA;

* FUTURO DE EURO;                                                                           * FUTURO DE FRANCO SUÍÇO;

* FUTURO DE IENE JAPONÊS;                                                            * FUTURO DE IUAN CHINÊS;

* FUTURO DE LIBRA ESTERLINA;                                                      * FUTURO DE LIRA TURCA;

* FUTURO DE PESO CHILENO;                                                           * FUTURO DE PESO MEXICANO;

* FUTURO DE RANDE DA ÁFRICA DO SUL.

* FUTURO DE TAXA DE CÂMBIO DE REAIS POR DÓLAR COMERCIAL.

TIPOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS

(www.bmfbovespa.com.br)



O Contrato Futuro de “MOEDA X” pode servir para proteção ou 
especulação sobre o preço da moeda em data futura, assim como para 
investidores que, por exemplo tenham recebíveis em “MOEDA X”, ou 

exposição para pagamentos de passivos na moeda em datas futuras ou 
até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro e assim 

auferir lucro.

VANTAGENS:

* Protege o investidor contra oscilações indesejadas de preço (hedge);
* Possibilita alavancagem de posição;
* Transparência de preço nas negociações em plataforma eletrônica.

MOEDAS ESTRANGEIRAS

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDOS 
MULTIMERCADOS



INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDOS MULTIMERCADO

Art. 117: Os fundos classificados como MULTIMERCADO 
devem possuir políticas de investimento que envolvam 

VÁRIOS FATORES DE RISCO, sem o compromisso de 
concentração em nenhum fator em especial ou em 

fatores diferentes das demais classes previstas para os 
outros 3 tipos de fundos: Renda Fixa, Ações e Cambial. 



FUNDO DE 
CRÉDITO PRIVADO



INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO

Art. 118: O fundo de investimento que seja RENDA FIXA, CAMBIAL e 
MULTIMERCADO, que realizar aplicações em quaisquer ativos ou modalidades 

operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de direito 
privado, exceto no caso de ativos financeiros previstos para o Fundo de Ações, ou 

de emissores públicos diferentes da União Federal que, em seu conjunto, 
excedam o percentual de 50% de seu patrimônio líquido, deve observar as 

seguintes regras, cumulativamente àquelas previstas para sua classe:

I – incluir à sua denominação o sufixo CRÉDITO PRIVADO;

II – incluir os destaques necessários no termo de adesão e ciência de risco.  



FICs



INSTRUÇÃO CVM Nº 555/14: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS

Art. 119: O FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 
(FIC) deve manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio investido em cotas de 

fundos de investimento de uma mesma classe, exceto os fundos de investimento 
em cotas classificados como Multimercado, que podem investir em cotas de 

fundos de classes distintas. Os 5% restante em:

I – Títulos Públicos Federais;

II – Títulos de Renda Fixa de emissão de Instituição Financeira;

III – Operações Compromissadas;

IV – Cotas de Fundos de Índices de Renda Fixa (ETFs);

V – Cotas de Fundos de Renda Fixa Curto Prazo, de Fundos Renda Fixa 
Referenciado à CDI ou SELIC e Fundos de Renda Fixa Simples.



RESUMO DAS 
CATEGORIAS DE 
FUNDOS



RESUMO DOS TIPOS DE FUNDOS DA ICVM Nº 555/14

ARTIGO 
117

FUNDOS DE RENDA FIXA: 80% EM RENDA FIXA

FUNDOS DE AÇÕES: 67% EM AÇÕES (RV)

ARTIGO 
116

ARTIGO 
115

ARTIGOS 
109 e 110

FUNDOS CAMBIAIS: 80% EM MOEDAS

FUNDOS MULTIMERCADOS = VÁRIOS FATORES DE RISCO

ARTIGO 
118

ARTIGO 
119

FUNDO DE CRÉDITO PRIVADO > 50% CRÉDITO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
(FICs): 95% PL EM COTAS DE FUNDOS

FUNDOS DE 
RENDA 

FIXA????..................................................................................................



FUNDO RENDA FIXA CURTO PRAZO

FUNDO RENDA FIXA REFERENCIADO (CDI, IPCA,...)

ARTIGO 
111

ARTIGO 
112

ARTIGO 
113

ARTIGO 
114

RESUMO DOS TIPOS DE FUNDOS DE RENDA FIXA

FUNDO RENDA FIXA SIMPLES (BENCHMARK: SELIC)

FUNDO RENDA FIXA DÍVIDA EXTERNA



IBOVESPA



IBOVESPA - DEFINIÇÃO

O IBOVESPA é o mais importante 
indicador do desempenho médio das 

cotações dos ativos de maior 
negociabilidade e representatividade do 
mercado de ações brasileiro, refletindo 

liquidez, transparência, segurança, 
confiabilidade e independência.



IBOVESPA

O valor atual do Ibovespa representa, em moeda corrente, uma 
carteira teórica de ações constituída em 02/01/1968 (valor-base: 100 

pontos), a partir de uma aplicação hipotética. 

Supõe-se não ter sido efetuado nenhum investimento adicional desde 
então, considerando-se somente os ajustes efetuados em decorrência 

da distribuição de proventos pelas empresas emissoras.

Dessa forma o índice reflete não apenas as variações dos preços das 
ações, mas também o impacto da distribuição dos proventos, sendo 
considerado um indicador que avalia o retorno total de suas ações 

componentes.



IBOVESPA: REPRESENTATIVIDADE

* As ações integrantes da carteira teórica do Ibovespa respondem por 
mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro 

verificados no mercado à vista (lote-padrão) da BM&FBOVESPA;

* As empresas emissoras das ações integrantes da carteira teórica do 
Ibovespa são responsáveis, em média, por aproximadamente 70% do 
somatório da capitalização bursátil de todas as empresas com ações 

negociáveis na BM&FBOVESPA.

Capitalização Bursátil: somatório total da capitalização de mercado de cada 
companhia, sendo a capitalização de mercado da companhia o resultado da 

multiplicação  da quantidade de ações emitidas pela companhia pelo seu valor de 
mercado.



IBOVESPA - METODOLOGIA

Serão selecionados para compor o Ibovespa os ativos que 
atendam cumulativamente aos seguintes critérios:

* Estar entre os ativos elegíveis que, no período de 
vigência das 3 carteiras anteriores, em ordem 
decrescente de Índice de Negociabilidade (IN), 

representem em conjunto 85% do somatório total desses 
indicadores;

IN = Leva em conta o nº de negócios e o volume financeiro de uma 
determinada ação em relação ao mercado total.



IBOVESPA - METODOLOGIA

* Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3
carteiras anteriores;

* Ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a
0,1%, no mercado a vista (lote-padrão), no período de vigência das
3 carteiras anteriores;

* Não ser classificado como Penny Stock, ou seja, cuja cotação não
seja inferior a R$ 1,00.



IBOVESPA – PONDERAÇÃO DO ÍNDICE

No Ibovespa, os ativos são ponderados quadrimestralmente 
(janeiro, maio e setembro) pelo valor de mercado do “free
float” (ativos que se encontram em circulação) da espécie 

pertencente à carteira, com limite de participação:

* A  participação dos ativos de uma companhia no índice 
não poderá ser superior a 20%, quando de sua inclusão ou 

nas reavaliações periódicas.



IBOVESPA
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IBOVESPA – CARTEIRA ATUAL: 59 AÇÕES

10 MAIORES 
PARTICIPAÇÕES

1º Quadrimestre
2017



IBOVESPA – CARTEIRA ATUAL: 59 AÇÕES

10 MENORES 
PARTICIPAÇÕES   

1º Quadrimestre
2017



IBOVESPA: QUANTO RENDEU?

Quanto rendeu o Ibovespa em 1 dia?

Basta comparar o fechamento do índice de um dia 
com o fechamento da véspera.

Ex: Em 28/07/15 o Ibovespa fechou em 49.601 pontos.
Em 27/07/15 o Ibovespa fechou em 48.735 pontos.

Rendimento = [(49.601/48.735)-1] x 100 = + 1,78 %



IBrX 100



IBrX-100 - DEFINIÇÃO

O IBrX é o indicador do desempenho médio 
das cotações dos 100 ativos de maior 

negociabilidade e representatividade do 
mercado de ações brasileiro.

Início: Janeiro de 1997. 



IBrX-100 - METODOLOGIA

Serão selecionados para compor o IBrX-100 os ativos que atendam
cumulativamente aos seguintes critérios:

* Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3
carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de
Negociabilidade (IN), ocupem as 100 primeiras posições;

* Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3
carteiras anteriores;

* Não ser classificado como Penny Stock: ação de baixo preço,
normalmente inferior a R$ 1,00.



IBrX-100 – PONDERAÇÃO DO ÍNDICE

No IBrX-100, os ativos são ponderados 
quadrimestralmente pelo valor de mercado do 

“free float” (ativos que se encontram em 
circulação) da espécie pertencente à carteira.



IBrX-100 – CARTEIRA ATUAL

10 MAIORES 
PARTICIPAÇÕES  

1º Quadrimestre
2017



IBrX-100 – CARTEIRA ATUAL

10 MENORES 
PARTICIPAÇÕES 

1º Quadrimestre
2017



IBrX 50



IBrX-50 - DEFINIÇÃO

O IBrX 50 é o indicador do desempenho 
médio das cotações dos 50 ativos de 

maior negociabilidade e 
representatividade do mercado de ações 

brasileiro. 
Início: Janeiro de 2003.



IBrX-50 - METODOLOGIA

Serão selecionados para compor o IBrX-50 os ativos que atendam
cumulativamente aos seguintes critérios:

* Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3
carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de
Negociabilidade (IN), ocupem as 50 primeiras posições;

* Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3
carteiras anteriores;

* Não ser classificado como Penny Stock: ação de baixo preço,
normalmente inferior a R$ 1,00.



IBrX-50 – PONDERAÇÃO DO ÍNDICE

No IBrX-50, os ativos são ponderados 
quadrimestralmente pelo valor de 

mercado do “free float” (ativos que se 
encontram em circulação) da espécie 

pertencente à carteira.



IBrX-50 – CARTEIRA ATUAL

10 MAIORES 
PARTICIPAÇÕES 

1º Quadrimestre
2017



IBrX-50 – CARTEIRA ATUAL

10 MENORES 
PARTICIPAÇÕES 

1º Quadrimestre
2017



IBOVESPA, IBrX-100 e IBrX-50



DIVIDENDOS



DIVIDENDOS

Dividendo pode ser entendido como sendo a parcela do 
lucro líquido de uma empresa que é distribuída aos seus 

acionistas mediante, geralmente, pagamento em dinheiro. 

É uma forma de remuneração do acionista pelo capital 
investido. O valor do dividendo é definido com base no 

desempenho apresentado pela empresa no período, 
projeções financeiras de caixa e oportunidades de 

crescimento.



DIVIDENDOS

O estatuto da companhia deve definir a periodicidade dos 
pagamentos: mensal, trimestral, semestral, anual, etc., a 
base de cálculo dos dividendos e a parcela do lucro a ser 

paga aos acionistas.

No Brasil, o estatuto social das empresas pode prever 
dividendos diferenciados para as ações preferenciais, 

oferecendo alguma vantagem ao acionista como 
compensação por não ter o direito a voto, como no caso do 

titular da ação ordinária. 



DIVIDENDOS

Segundo o Artigo 201 da Lei das S.A.: “a companhia 
somente pode pagar dividendos à conta de lucro 
líquido do exercício, de lucros acumulados e de 

reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no 
caso das ações preferenciais”.

Logo: só há dividendo se houver lucro!



DIVIDENDOS

Na maioria das vezes, os dividendos são pagos em dinheiro, 
gerando um fluxo contínuo de rendimento aos acionistas (“renda 

fixa”).

O preço de mercado da ação após o pagamento dos dividendos 
(preço ex-dividendos) costuma se apresentar menor que o preço 

vigente antes, em razão do exercício desse direito.

Nesse caso, diz-se que a ação é negociada “vazia”, quando pagou 
os dividendos, ou “cheia”, antes da distribuição do lucro.



DIVIDENDOS

Algumas vezes podem ocorrer pagamentos de dividendos com 
emissão adicional de ações. 

Por exemplo, uma empresa pode declarar um dividendo em ações de 
25%; isso significa que o acionista recebe uma ação nova para cada 

quatro ações possuídas. 

Pelo aumento da oferta de ações, o mercado costuma reagir ajustando 
o preço de negociação ao novo volume de títulos negociados. É 

esperado que o preço da ação se reduza, diante da maior oferta física 
de papéis para negociação.

Neste caso o investidor passa a possuir maior quantidade do papel.



DIVIDENDOS

As empresas podem ainda elevar a quantidade de ações em 
negociação realizando um desdobramento de ações, 

também conhecido por split. Ao decidir realizar um split, a 
empresa declara que trocará uma certa quantidade de ações 

por cada ação em circulação.

Por exemplo, em um split de 1 para 3, cada ação antiga em 
circulação será trocada por três novas ações. Assim, um 

acionista que possuía 200 mil ações antes da operação, após 
o desdobramento irá acumular 600 mil ações.



DIVIDENDOS

O split é uma variante da distribuição de dividendos em 
ações. É geralmente adotado quando o preço de uma ação 

estiver muito elevado, dificultando sua negociação no 
mercado.

De forma idêntica aos dividendos em ações, o preço de 
mercado da ação após o split cai, de maneira a se ajustar a 

uma maior oferta de papéis.



DIVIDENDOS

Em 2005, a Petrobrás, TAM e Banco Itaú realizaram operações de 
desdobramento de ações com os objetivos de reduzir seus preços, 
incentivar mais negócios em bolsa e atrair novos investidores. Na 

verdade ficou mais barato adquirir papéis dessas empresas, apesar da 
valorização observada no mercado acionário no ano.

Pelo desdobramento, a Petrobrás conseguiu assumir a liderança das 
operações com ações, tornando-se o papel mais negociado em Bolsa. 

Mais investidores puderam adquirir ações da companhia, e sua 
participação passou de 8% para 11% de todos os negócios realizados 

em Bolsa de Valores.



IDIV: ÍNDICE DIVIDENDOS

O objetivo do IDIV é ser o indicador do desempenho médio das 
cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração 
dos investidores, sob a forma de Dividendos e Juros sobre o Capital 

Próprio. 

Juros sobre o Capital Próprio (JCP): esse tipo de direito do acionista se 
baseia na reserva de lucros da empresa, não estando diretamente 
relacionado com o lucro do período e sim com o lucro de períodos 
anteriores e que ficaram retidos no caixa da empresa. O JCP traz 

benefícios fiscais para a empresa que os distribui, pois podem ser 
classificados no balanço como despesa financeira.



IDIV: METODOLOGIA

Para compor o IDIV os ativos tem que atender cumulativamente:

* Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das 3
carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de
Negociabilidade (IN), representem em conjunto 99% do somatório
total desses indicadores;

* Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das 3
carteiras anteriores.



IDIV: METODOLOGIA

Para compor o IDIV os ativos tem que atender cumulativamente:

* Não ser classificado como “Penny Stock”;

* Estar dentro dos 25% do total de ativos com os maiores “dividend
yields” (valor distribuído/último preço “com”) de todos os dividendos
e/ou juros distribuídos pelos ativos nos últimos 24 meses.

* Pertencer à carteira vigente e estar classificado dentro do intervalo
de 25% a 33% do total de ativos com os maiores “dividends yields” de
todos os dividendos e/ou juros distribuídos nos últimos 24 meses,
desde que atenda cumulativamente aos 3 primeiros critérios.

Dividend Yield = Retorno da ação sobre o preço de fechamento



IDIV: 32 AÇÕES: 1º QUADRIMESTRE 2017 

Units ou Certificado de Depósito de Ações:  São ativos compostos por mais de uma classe de valores mobiliários como, 
por exemplo, um conjunto de ações ordinárias e preferenciais. Geralmente, a escolha por emitir Units decorre de 
estratégias ou restrições societárias de algumas empresas. 



MLCX e SMLL



ÍNDICES: MLCX e SMLL

Criados pela BM&FBOVESPA, o Índice Mid Large Cap (MLCX) 
e o Índice Small Cap (SMLL) têm por objetivo medir o 

comportamento das empresas listadas na bolsa de modo 
segmentado, sendo que o Índice MLCX mede o retorno de 

uma carteira composta pelas empresas de maior 
capitalização, e o Índice SMLL mede o retorno de uma 

carteira composta por empresas de menor capitalização, 
que é o resultado da multiplicação da quantidade de ações 

por seu valor de mercado.



MLCX

Para compor o MLCX os ativos devem atender:

* Estar entre os ativos que, em ordem decrescente,
representam 85% do valor de mercado de todas as empresas
listadas no mercado a vista (lote-padrão) da BM&FBOVESPA;

* Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das
3 carteiras anteriores.



MLCX

Para compor o MLCX os ativos devem atender:

* Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência
das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice
de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 99% do
somatório total desses indicadores;

* Não ser classificado como “Penny Stock”.



MLCX: 54 AÇÕES: 1º QUADRIMESTRE DE 2017

10 MAIORES 
PARTICIPAÇÕES



MLCX, IBOVESPA, IBrX-100, IBrX-50



IBOVESPA (59) x MSCX (54)

* Total de 48 ações iguais. Ibovespa (96,32%), MSCX (97,08%);
* Diferença sobre o Total da Carteira = 0,76%;

* Ibovespa = 11 ações que não contém no MSCX (3,68%);
* MSCX = 6 ações que não contém no Ibovespa (2,92%).



SMLL

Para compor o SMLL os ativos devem atender:

* Estar entre os ativos que, em ordem decrescente, estejam
classificados fora da lista dos que representam 85% do valor
de mercado de todas as empresas listadas no mercado a
vista (lote-padrão) da BM&FBOVESPA;

* Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das
3 carteiras anteriores;



SMLL

Para compor o SMLL os ativos devem atender:

*Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência
das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice
de Negociabilidade (IN), representem em conjunto 99% do
somatório total desses indicadores;

* Não ser classificado como “Penny Stock” ;



SMLL: 62 AÇÕES: 1º QUADRIMESTRE DE 2017



SMLL: 62 AÇÕES: 1º QUADRIMESTRE DE 2017



IVBX 2



ÍNDICE VALOR BM&FBOVESPA: IVBX 2

O IVBX 2 foi desenvolvido em conjunto pela BM&FBOVESPA
e pelo jornal Valor Econômico para mensurar o retorno de 

uma carteira hipotética constituída exclusivamente por 
papéis emitidos por empresas bem conceituadas pelos 

investidores. Fazem parte do índice as empresas 
classificadas a partir da 11ª posição, tanto em termos de 

valor de mercado como de liquidez de suas ações. 



IVBX 2

O objetivo do IVBX 2 é ser o indicador do desempenho 
médio das cotações dos 50 ativos selecionados em uma 

relação classificada em ordem decrescente por liquidez, de 
acordo com seu Índice de Negociabilidade (medido no 

período de vigência das três carteiras anteriores). 

Não integrarão a carteira os ativos que apresentem os dez 
Índices de Negociabilidade mais altos, nem aqueles emitidos 
pelas empresas com os dez maiores valores de mercado da 

amostra. 



IVBX 2: METODOLOGIA

Para compor o IVBX 2 os 50 ativos tem que:

* Estar entre os ativos elegíveis que, no período de vigência
das 3 carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice
de Negociabilidade (IN), estiverem classificados a partir da
11ª posição;

* Não ser de emissão das empresas com os 10 maiores
valores de mercado da amostra;

* Não ser classificado como “Penny Stock”;



IVBX 2: METODOLOGIA

Para compor o IVBX 2 os 50 ativos tem que:

* Não possuir outra espécie classificada entre os 10
primeiros Índices de Negociabilidade;

* Ter presença em pregão de 95% no período de vigência das
3 carteiras anteriores;

* Uma empresa participa da carteira somente com seu ativo
mais líquido (aquele que apresentar o maior Índice de
Negociabilidade no período).



IVBX 2: 1º QUADRIMESTRE DE 2017



IVBX 2: 1º QUADRIMESTRE DE 2017



SEGMENTOS DE 
LISTAGEM
BM&FBOVESPA



BOVESPA MAIS



BOVESPA MAIS

* Idealizado para empresas que desejam acessar o mercado 
de forma gradual, esse segmento visa fomentar o 

crescimento de pequenas e médias companhias via mercado 
de capitais. 

* A estratégia de acesso gradual permite que a empresa se 
prepare de forma adequada ao mesmo tempo que aumenta 

sua visibilidade para os investidores.



BOVESPA MAIS

* O Bovespa Mais possibilita a realização de captações menores 
se comparadas às do Novo Mercado, mas suficientes para 

financiar o projeto de crescimento da companhia.

* As empresas listadas no Bovespa Mais tendem a atrair 
investidores que visualizem um potencial de desenvolvimento 

mais acentuado no negócio.

* As ofertas de ações podem ser destinadas a poucos 
investidores e eles geralmente possuem perspectivas de retorno 

de médio e longo prazo.



BOVESPA MAIS

* A empresa que adere a esse segmento de listagem pode 
efetuar a listagem sem oferta, ou seja, a empresa tem até 7 anos 

para realizar o IPO, após a listagem na Bolsa. 

* Essa possibilidade é ideal para as empresas que desejam 
acessar o mercado aos poucos e permite que as mesmas 

alcancem níveis mais elevados de profissionalização ao longo 
desse tempo. 

* Ao desvincular um momento do outro, o acesso ao mercado 
tende a ser mais tranquilo e o nível de preparação da empresa 

mais alto.



BOVESPA MAIS

* Companhias listadas no Bovespa Mais são isentas 
da taxa de registro e recebem desconto gradual na 
taxa de manutenção de listagem, sendo 100% no 

primeiro ano.

* As empresas listadas no Bovespa Mais assumem 
compromissos de elevados padrões de governança 

corporativa e transparência com o mercado.



BOVESPA MAIS 
NÍVEL 2



BOVESPA MAIS NÍVEL 2

* O segmento de listagem Bovespa Mais Nível 2 é similar ao 
Bovespa Mais, porém com algumas exceções. 

* As empresas listadas têm o direito de manter ações 
preferenciais (PN). 

* No caso de venda de controle da empresa, é assegurado 
aos detentores de ações ordinárias e preferenciais o mesmo 
tratamento concedido ao acionista controlador, prevendo, 

portanto, o direito de tag along de 100% do preço pago 
pelas ações ordinárias do controlador.



BOVESPA MAIS NÍVEL 2

* As ações preferenciais ainda dão o direito de voto 
aos acionistas em situações críticas, como a 

aprovação de fusões e incorporações da empresa e 
contratos entre o acionista controlador e a empresa, 

sempre que essas decisões estiverem sujeitas à 
aprovação na assembleia de acionistas.



NÍVEL 1



NÍVEL 1

* As companhias listadas no Nível 1 de Governança Corporativa 
da BM&FBOVESPA devem adotar práticas que favoreçam a 
transparência e o acesso às informações pelos investidores.

* Para isso, divulgam informações adicionais às exigidas em lei, 
como, por exemplo, um calendário anual de eventos 

corporativos.

* O free float mínimo de 25% deve ser mantido nesse segmento, 
ou seja, a companhia se compromete a manter no mínimo 25% 

das ações em circulação.



NÍVEL 2



NÍVEL 2

* As empresas listadas no Nível 2 da BM&FBOVESPA, além de 
seguirem todas as regras do Nível 1, seguem regras similares às 

das que aderem ao Novo Mercado, porém com algumas 
exceções.

* As empresas listadas como Nível 2 têm o direito de manter 
ações preferenciais (PN). Além disso, no caso de venda de 

controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações 
ordinárias ou preferenciais o direito de tag along, no mínimo, de 

100% do preço pago pelas ações do acionista controlador.
* tag along = Proteção ao minoritário que sai pelo menos com o preço pago ao controlador.



NÍVEL 2

* As ações preferenciais ainda dão o direito de voto 
aos acionistas em situações críticas, como a 

aprovação de fusões e incorporações da empresa e 
contratos entre o acionista controlador e a 

companhia, sempre que essas decisões estiverem 
sujeitas à aprovação na assembleia de acionistas.



NOVO MERCADO



NOVO MERCADO

* A entrada de uma empresa no Novo Mercado é feita mediante 
a adesão a um conjunto de regras societárias, geralmente 

chamadas de “boas práticas de Governança Corporativa”, mais 
rígidas do que as presentes na legislação brasileira.

* Essas regras consolidadas no Regulamento de Listagem, 
ampliam os direitos dos acionistas, melhoram a qualidade das 

informações usualmente prestadas pelas companhias e, ao 
determinar a resolução dos conflitos através de uma Câmara de 

Arbitragem, oferecem aos investidores a segurança de uma 
alternativa mais ágil e especializada.



NOVO MERCADO

* A principal inovação do Novo Mercado, em relação à legislação, 
é a proibição de emissão de ações preferenciais. Porém, esta não 

é a única. A companhia ainda tem como obrigações:

* O capital deve ser composto exclusivamente por ações 
ordinárias com direito a voto;

* No caso de venda do controle, todos os acionistas têm direito a 
vender suas ações pelo mesmo preço (tag along de 100%);



NOVO MERCADO

* A companhia ainda tem como obrigações:
.....

* Em caso de listagem ou cancelamento do contrato com a 
BM&FBOVESPA, a empresa deverá fazer oferta pública para 

recomprar as ações de todos os acionistas no mínimo pelo valor 
econômico (calculado);

* O Conselho de Administração deve ser composto por no 
mínimo 5 membros, sendo 20% dos conselheiros independentes 

e o mandato máximo de 2 anos;



NOVO MERCADO

* A companhia ainda tem como obrigações:
.....

* A companhia também se compromete a manter no mínimo 
25% das ações em circulação (free float);

* Divulgação de dados financeiros mais completos, incluindo 
relatórios trimestrais com demonstração de fluxo de caixa e 

relatórios consolidados revisados por um auditor independente; 



NOVO MERCADO

* A companhia ainda tem como obrigações:
.....

* A empresa deverá disponibilizar relatórios financeiros anuais 
em um padrão internacionalmente aceito;

* Necessidade de divulgar mensalmente as negociações com 
valores mobiliários da companhia pelos diretores, executivos e 

acionistas controladores.



ESTRATÉGIAS 
DE GESTÃO



GESTÃO PASSIVA
X

GESTÃO ATIVA



GESTÃO PASSIVA x  GESTÃO ATIVA

* Gestão Passiva: busca acompanhar determinado 
benchmark. 

Ex: Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado 
CDI e ETFs;

* Gestão Ativa: busca superar determinado 
benchmark. 

Ex: Fundo de Ações Ibovespa Ativo. 



GESTÃO PASSIVA x  GESTÃO ATIVA

* Em tese, parece simples acompanhar o benchmark. Porém, a
sua replicação é tarefa difícil, dado que os fundos têm custos
(taxas de administração, taxas de fiscalização e corretagem,
dentre outros).

* Entre as estratégias de gestão utilizadas para manter a adesão
do fundo à rentabilidade do benchmark, além da simples
constituição da carteira com ativos que sejam rentabilizados pelo
benchmark, pode-se utilizar derivativos, como swaps e mercado
futuro, além de técnicas de imunização da carteira (hedge).



ESTRATÉGIA 
MACRO



ESTRATÉGIA MACRO

* A gestão dos fundos com estratégia macro é baseada em uma 
criteriosa análise de fundamentos macroeconômicos, onde são 

acompanhadas as diversas variáveis da economia local e 
internacional, focando em explorar as oportunidades dos 

mercados de juros, câmbio, ações e mercado internacional e, 
dessa forma, capturar alfa através de operações que tenham 

assimetria positiva, inclusive nos hedges das posições.

* Um gestor entrega alfa quando obtém retorno acima do 
benchmark;



ESTRATÉGIA MACRO

* Os gestores desses fundos buscam suporte da área 
macroeconômica das instituições onde trabalham para definir as 

estratégias e posições dos fundos com estratégia macro;

* A estratégia busca obter retornos absolutos, sem vínculo direto 
com qualquer mercado, mantendo liberdade na alocação dos 

ativos dos fundos. Naturalmente, o objetivo de retorno de cada 
fundo varia conforme o seu respectivo nível de risco e critério de 

liquidez, que podem ser balizadores para a execução de 
determinadas operações.



ESTRATÉGIA  
LONG & SHORT



ESTRATÉGIA LONG & SHORT

* A estratégia Long & Short busca obter retornos absolutos, não 
correlacionados com índices de mercado, por meio da exposição 
a fatores de risco específicos, combinando posições compradas 

(long) e vendidas (short) em ações.

* A composição do portfólio se dá através de uma carteira de 
ações comprada versus uma carteira de ações vendida 

adicionada à venda de índice futuro, além de uma estratégia de 
pares de ações.

Ex: Compra Petrobrás ON, Vende Petrobrás PN;
Ex: Compra Ações de Consumo, Vende Ações Commodities.



ESTRATÉGIA      
LONG ONLY - VALOR



ESTRATÉGIA LONG ONLY - VALOR

* O investimento em valor busca comprar ações subavaliadas 
pelo mercado. Essa é a estratégia de Warren Buffet, o conhecido 

investidor americano. 

* Um exemplo de fundo com estratégia em valor são os fundos 
de dividendos. Eles buscam empresas que apresentem uma alta 
relação entre dividendo (presente ou futura) e preço e sólidos 

fundamentos de valor (valuation). 

* Preço/Lucro; Preço/Valor Patrimonial por Ação, etc...;
* “tá barata!”; “tá cara!”.



ESTRATÉGIA          
LONG ONLY - GROWTH



ESTRATÉGIA LONG ONLY – CRESCIMENTO (GROWTH)

* O investidor em crescimento busca ações que 
ainda não foram percebidas pelo mercado, mas que 

têm alto potencial de crescimento. Por vezes são 
papéis com menos liquidez, aqueles que não fazem 
parte do índice nem estão presente nos noticiários 

com frequência.



ESTRATÉGIA LONG ONLY – CRESCIMENTO (GROWTH)

* Assim como no fundo com estratégia de valor, os fundos 
de crescimento também prescindem de análise 

fundamentalista para selecionar empresas com sólido 
fundamento.

* Por não ter a preocupação em adquirir papéis que estão 
no índice, esta estratégia gera, no curto prazo, um 

deslocamento de performance em relação ao índice da bolsa 
e, no longo prazo, tende a gerar retornos superiores, quando 

a seleção de ativos for bem feita.



ESTRATÉGIA          
LONG BIASED



ESTRATÉGIA LONG BIASED (Tendência)

* Enquanto o fundo Long Only está sempre 
comprando, o fundo Long Biased, além de manter 
posições compradas em ativos, pode ter posições 

vendidas por intermédio do aluguel de ações.

* Tendência de estar exposto à bolsa.



ESTRATÉGIA LONG BIASED (Tendência)

* Os fundos Long Biased são semelhantes aos fundos Long & Short, 
porém estes tendem a ter uma exposição menor à bolsa, tendo 

sempre uma parcela comprada e outra vendida, podendo até assumir 
posições neutras, sem exposição à bolsa.

* Já os fundos Long Biased podem não ter nada vendido. Esse caso só 
ocorrerá se o gestor acreditar que uma determinada ação pode cair no 
médio prazo por estar cara ou porque surgirão notícias que derrubarão 

o preço do papel.



ESTRATÉGIA          
EQUITY HEDGE



ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE

* O objetivo dessa estratégia é superar o CDI no longo prazo utilizando 
uma administração ativa na alocação de seus recursos, sem correr 

risco de crédito, buscando aproveitar as melhores oportunidades de 
investimento que o mercado oferecer.

* O foco desses fundos é, via de regra, no longo prazo e muitos que 
adotam essa estratégia têm regras de carência para resgate, existindo 

uma maior tolerância com a travessia de algumas operações e, 
portanto, não existindo preocupação com a volatilidade de curto 

prazo.



ESTRATÉGIA EQUITY HEDGE

* A estratégia procura obter ganhos com posições de longo 
prazo montadas gradualmente a partir de uma análise das 

variáveis macroeconômicas e dos fundamentos das 
empresas selecionadas.

* A estratégia pode usar derivativos, muitas vezes não sendo 
limitada ao seu patrimônio líquido, tanto para hedge, 

arbitragem, como para apostas direcionais para 
potencialização de resultados.



FUNDOS 
QUANTITATIVOS



FUNDOS QUANTITATIVOS

* Um Fundo Quantitativo baseia seu processo de seleção de ativos em 
modelos de análise quantitativa. O conceito centra-se no 

desenvolvimento de tecnologias capazes de compreender ou antecipar 
o comportamento dos ativos, através de complexos modelos 

matemáticos e estatísticos.

* Nos chamados “Quant Puros” a decisão final sobre a venda ou 
compra de um ativo cabe exclusivamente ao modelo, entretanto, são 

também muito comum estratégias híbridas, onde a capacidade de 
julgamento do gestor é adicionada ao modelo quantitativo. 



ALAVANCAGEM



ALAVANCAGEM

* Muitos fundos de investimentos e posições de carteira de 
investimento trabalham alavancados. Alavancar significa operar com 

recursos de terceiros. Quando um fundo de investimento ou um 
investidor está alavancado, ele está buscando ganhar mais dinheiro do 

que o custo do dinheiro que teve que tomar com terceiros.

* Na prática, quem opera alavancado investe mais do que de fato 
possui. Em outras palavras, pode-se definir alavancagem como a 
realização de investimentos em montantes superiores aos que o 

investidor possui, utilizando capitais de terceiros.



ALAVANCAGEM

* Trabalhar com recursos de terceiros é sempre arriscado, pois só se 
consegue êxito quando as expectativas efetivamente se confirmam. 
Em outras palavras, os ganhos obtidos através dos investimentos e 

aplicações têm de superar os custos do capital obtido.

* Vale lembrar que os cotistas dos fundos de investimento que 
estiverem alavancados podem ser chamados para aportarem mais 

recursos no fundo para cobrir eventuais prejuízos. Se o fundo estiver 
alavancado 3 vezes, o cotista pode perder o valor inicial investido e ser 
chamado para aportar o valor correspondente a 2 vezes o valor inicial 

investido para cobrir os prejuízos!



FIPs



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é uma comunhão de 
recursos destinados à aplicação em companhias abertas, fechadas ou 

sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento. Cabe ao 
administrador constituir o fundo e realizar o processo de captação de 

recursos junto aos investidores através da venda de cotas. 

O FIP é um investimento em renda variável constituído sob a forma de 
condomínio fechado, em que as cotas somente são resgatadas ao 

término de sua duração ou quando é deliberado em assembleia de 
cotistas a sua liquidação. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

O fundo deverá participar do processo decisório da 
companhia investida, com efetiva influência na 

definição de sua política estratégica e na sua gestão, 
notadamente através da indicação de membros do 

Conselho de Administração. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

A participação do fundo no processo decisório da companhia investida 
pode ocorrer: 

* pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle; 
* pela celebração de acordo de acionistas; ou 
* pela adoção de procedimento que assegure ao fundo efetiva 
influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. 

Busca-se criar valor para a companhia, por meio do desenvolvimento 
de seu negócio, bem como pela implementação de práticas de 

Governança Corporativa. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

Os FIPs devem ser classificados nas seguintes categorias, de acordo com a
composição de sua carteira:

* FIP - Capital Semente: voltado para aquisição de participações em companhias ou
sociedades limitadas que tenham receita bruta anual de até R$ 16 milhões, apurada
no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte do fundo, sem que
tenha apresentado receita superior a esse limite nos últimos três exercícios sociais;

* FIP - Empresas Emergentes: voltado para aquisição de participações em
companhias ou sociedades limitadas que tenham receita bruta anual de até R$ 300
milhões, apurada no exercício social encerrado em ano anterior ao primeiro aporte
do fundo, sem que tenha apresentado receita superior a esse limite nos últimos três
exercícios sociais;

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

(www.bmfbovespa.com.br)

* FIP – Infraestrutura (FIP-IE) e FIP – Produção Econômica intensiva em Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I): aqueles que mantêm seu patrimônio 
investido em títulos de emissão de sociedades anônimas, de capital aberto ou 

fechado, que desenvolvam, respectivamente, novos projetos de infraestrutura ou 
de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas 
áreas de energia, transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas 
prioritárias para o Poder Executivo Federal. Cada FIP-IE e FIP-PD&I deve ter, no 
mínimo, cinco cotistas, sendo que cada cotista não pode deter mais de 40% das 

cotas emitidas pelo FIP-IE ou pelo FIP-PD&I ou auferir rendimento superior a 40% 
do rendimento do fundo.  



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

* FIP – Multiestratégia: são aqueles que não se 
classificam nas demais categorias por admitir o 

investimento em diferentes tipos e portes de 
sociedades investidas. Estes fundos têm a 

possibilidade de investir até 100% de seu capital 
subscrito em ativos no exterior, porém, neste caso, 

são destinados exclusivamente a Investidores 
Profissionais (IP).

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

Os FIPs devem manter, no mínimo, 90% de seu patrimônio 
investido em ações, debêntures simples, bônus de 
subscrição ou outros títulos e valores mobiliários 

conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 
companhias abertas ou fechadas, bem como em títulos ou 

valores mobiliários representativos de participação em 
sociedades limitadas. A exceção são as debêntures simples, 
cujo limite máximo é de 33% do capital subscrito do fundo. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

O FIP pode investir até 20% de seu capital subscrito em 
ativos no exterior, desde que tais ativos possuam a mesma 

natureza econômica dos ativos anteriormente mencionados. 
Adicionalmente, pode investir em cotas de outros FIPs ou 

em cotas de fundos de ações – mercado de acesso para fins 
de atendimento do limite mínimo de 90%. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

Chamadas de Capital: O investimento poderá ser efetivado 
através de compromisso, mediante o qual o investidor fica 
obrigado a integralizar o valor do capital comprometido à 

medida que o administrador do fundo realizar chamadas, de 
acordo com prazos, processos decisórios e demais 

procedimentos estabelecidos no respectivo compromisso de 
investimento. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

O período de investimento do FIP será determinado pelo seu 
regulamento e poderá ser reduzido ou estendido pelos 

cotistas do fundo. Os investimentos do FIP deverão sempre 
ser realizados de acordo com a sua política de investimento. 

Caso contrário, o administrador ou o gestor da carteira de 
investimento poderá ser responsabilizado por perdas que o 

fundo vier a sofrer. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

O FIP, após decorrido o prazo de maturação, desinveste total 
ou parcialmente em determinadas companhias, podendo, 

entre outras hipóteses, abrir o capital dessas companhias. O 
Administrador do FIP poderá utilizar os recursos 

provenientes das alienações para reinvestir em novas 
companhias. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

O FIP que obtiver apoio financeiro direto de organismos de fomento está autorizado 
a contrair empréstimos, diretamente desses organismos de fomento, limitados ao 

montante correspondente a 30% dos ativos do fundo. 

A BM&FBOVESPA oferece um ambiente seguro para negociação das cotas do FIP no 
mercado secundário, atuando como contraparte central das operações, assumindo 
as posições de comprador perante o vendedor e de vendedor perante o comprador 

de forma a garantir a liquidação das operações. 

Os FIPs são disciplinados pela Instrução CVM n° 578, de 30/08/2016. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

VANTAGENS:

* A gestão do FIP é realizada por um gestor profissional, especializado e com
condições técnicas de analisar os investimentos com maior perspectiva de retorno.

* O investidor participa do crescimento dos negócios das companhias investidas,
independentemente de serem de capital aberto ou fechado ou ainda limitada.

* FIPs buscam investimentos com alto potencial de retorno, o que resulta em
oportunidades de ganhos relevantes.

* Permite a participação em diferentes investimentos, com redução do risco global
da carteira.

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)

FIQUE ATENTO!

* O FIP é um produto de renda variável, portanto, sempre há 
o risco do fundo não alcançar os retornos esperados em caso 

de queda do valor de mercado dos ativos que compõem a 
carteira do fundo; e 

* Pode não haver interessados em comprar as cotas do FIP, 
caso o detentor precise sair do investimento antes do 

vencimento.
(www.bmfbovespa.com.br)



FIIs



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é uma comunhão 
de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados 

ao mercado imobiliário. Cabe ao administrador, uma 
instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar 

o processo de captação de recursos junto aos investidores 
através da venda de cotas. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

Os recursos captados na venda das cotas poderão ser utilizados para a 
aquisição de imóveis rurais ou urbanos, construídos ou em construção, 

destinados a fins comerciais ou residenciais, bem como para a 
aquisição de títulos e valores mobiliários ligados ao setor imobiliário, 

tais como cotas de outros FIIs, Letra de Crédito Imobiliário (LCI), 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), ações de companhias do 

setor imobiliário etc. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

Todo FII possui um regulamento que, dentre outras disposições, 
determina a política de investimento do fundo. 

A política pode ser específica e estabelecer, por exemplo, que o FII
invista apenas em imóveis prontos destinados ao aluguel de salas 
comerciais, ou ser genérica e permitir ao fundo adquirir imóveis 

prontos em geral ou em construção, os quais poderão ser alugados ou 
vendidos. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

Com a aquisição dos imóveis, o fundo obterá renda com sua locação, 
venda ou arrendamento. Caso aplique em títulos e valores mobiliários, 
a renda se originará dos rendimentos distribuídos por esses ativos ou 
ainda pela diferença entre o seu preço de compra e de venda (ganho 

de capital). 

Os rendimentos auferidos pelo FII são distribuídos periodicamente aos 
seus cotistas. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

O FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, em que não é 
permitido ao investidor resgatar as cotas antes de decorrido o prazo 

de duração do fundo. 

A maior parte dos FIIs tem prazo de duração indeterminado, ou seja, 
não é estabelecida uma data para a sua liquidação. Nesse caso, se o 

investidor decidir sair do investimento, somente poderá fazê-lo através 
da venda de suas cotas no mercado secundário. A negociação de cotas 

de FII é considerado investimento em renda variável.

Os FIIs são disciplinados pela Lei n° 8.668, de 25/06/1993 e pela 
Instrução CVM n° 472, de 31/10/2008.  

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

VANTAGENS:

* Permite ao investidor aplicar em ativos relacionados ao mercado
imobiliário sem, de fato, precisar comprar um imóvel.

* Não há a necessidade de desembolsar todo o valor normalmente
exigido para investimento em um imóvel.

* Diversificação em diferentes tipos de ativos do mercado
imobiliário (ex.: shopping centers, hotéis, residências etc.).

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

VANTAGENS:

* As receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos pelo fundo são 
periodicamente distribuídas para os cotistas. 

* Os rendimentos das aplicações de pessoas físicas nos fundos 
imobiliários são isentos de imposto de renda, se atendidas 

determinadas condições. 

* Aumento nos preços dos imóveis do fundo gera aumento do 
patrimônio do fundo e, consequentemente, valorização do valor das 

suas cotas. 
(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

VANTAGENS:

* Todo o conjunto de tarefas ligadas à administração 
de um imóvel fica a cargo dos profissionais 

responsáveis pelo fundo: busca dos imóveis, trâmites 
de compra e venda, procura de inquilinos, 

manutenção, impostos etc. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

VANTAGENS:

* As pessoas físicas são isentas de Imposto de Renda nos 
rendimentos distribuídos pelo FII, desde que: as cotas sejam 

negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão 
organizado; o FII possua, no mínimo, 50 cotistas; e um 

cotista não possua 10% ou mais da totalidade de cotas do FII 
ou não receba rendimento superior a 10% do total de 

rendimentos auferidos pelo FII. 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

FIQUE ATENTO!

* a inadimplência dos locatários dos imóveis detidos pelo 
fundo afetará o total de rendimentos distribuídos pelo FII; 

* pode não haver interessados em comprar as cotas no 
mercado secundário caso o investidor precise sair do 

investimento; e 

(www.bmfbovespa.com.br)



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (FII)

(www.bmfbovespa.com.br)

FIQUE ATENTO!

* A queda dos preços dos imóveis ou dos aluguéis pode 
afetar a rentabilidade do fundo: 

(a) redução da taxa de ocupação dos imóveis que fazem 
parte do patrimônio do fundo (vacância); e 

(b) atrasos na execução das obras nos casos dos fundos que 
irão realizar a construção do imóvel, retardando o início de 

distribuição de rendimentos aos cotistas. 



ÍNDICE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (IFIX)

(www.bmfbovespa.com.br)

A BM&FBOVESPA desenvolveu e calcula o IFIX, que é um índice que tem por objetivo 
medir a performance de uma carteira composta por cotas de fundos imobiliários 

listados para negociação nos mercados de bolsa e de balcão organizado da 
BM&FBOVESPA. 

Os fundos são selecionadas por sua liquidez e ponderados na carteira por seu valor 
de mercado total (número total de cotas emitidas multiplicadas por sua última 

cotação em mercado), sendo que o limite de participação de cada fundo não poderá 
ser superior a 20% da carteira. 

A metodologia do IFIX considera apenas a variação do valor de mercado da cota e 
não o valor dos rendimentos pagos pelo do fundo. 



TRIBUTAÇÃO 
NA RENDA 
VARIÁVEL



O Ganho Líquido obtido no mercado à vista de ações é 
tributado atualmente à alíquota de 15% de imposto de 
renda como ganho de capital sobre operações de renda 

variável.

Entende-se por Ganho de Capital o ganho auferido sobre a 
diferença entre o valor de venda e o de compra.

Ganho Líquido pode ser definido como o resultado positivo 
conseguido em um conjunto de operações realizadas em 

cada mês, em um ou mais mercados de bolsa.

TRIBUTAÇÃO NA RENDA VARIÁVEL



Os Ganhos Líquidos auferidos em operações realizadas em 
bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e 

assemelhadas, inclusive day trade, serão tributados às 
seguintes alíquotas:

* 20%, no caso de operação de day trade;

* 15%, nas operações realizadas nos mercados à vista, a 
termo, de opções e de futuros.

TRIBUTAÇÃO NA RENDA VARIÁVEL



Estão isentos do imposto de renda os ganhos líquidos 
auferidos por pessoa física em operações no mercado à vista 

de ações negociadas em bolsa de valores, cujo valor das 
alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a 

R$ 20.000,00, para o conjunto de ações.

Os dividendos são isentos de imposto de renda, e os juros 
sobre capital próprio são tributados à alíquota de 15%, na 

fonte.

TRIBUTAÇÃO NA RENDA VARIÁVEL



FUNDOS DE AÇÕES

Os fundos e clubes de ações são tributados no momento do 
resgate, à alíquota de 15% calculada sobre o rendimento, 
sendo o administrador o responsável pelo recolhimento 

tributário.

A exceção fica por conta dos fundos de ações direcionados 
para empresas do mercado de acesso, cujos rendimentos 

eram isentos de tributação até o final de 2014.

Não há incidência de IOF nos fundos e clube de ações.



FUNDOS DE ÍNDICES DE AÇÕES (ETFs RV)

As aplicações em ETFs que seguem índices de ações 
são tributadas de forma semelhante a uma ação, 

cabendo ao investidor a responsabilidade pelo 
recolhimento do imposto devido. Logo, no caso de 

ganho de capital (valorização das cotas), a alíquota é 
de 15%.



FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Não são tributados os lucros auferidos 
periodicamente, desde que o fundo tenha 50 cotistas 
e que nenhum cotista detenha mais do que 10% das 

cotas do fundo. Entretanto, na liquidação das cotas, é 
devido 20% sobre o ganho de capital.



RESOLUÇÃO CMN Nº 4.604/17, ARTIGO 8º: RENDA VARIÁVEL

*** As aplicações no Segmento de Renda Variável não podem ser maior que 30% do 
total de recursos do RPPS! ***



MERCADO DE 
DERIVATIVOS



DERIVATIVOS

* O mercado de derivativos nasceu da necessidade de se criar instrumentos 
financeiros que oferecessem aos produtos agrícolas alternativas de proteção contra 

perdas financeiras provocadas por oscilações indesejadas nos preços das suas 
mercadorias.

* Esses instrumentos alcançaram resultados tão expressivos que foram adaptados 
para os mercados financeiros. Hoje, os derivativos financeiros representam a maioria 

absoluta dos negócios realizados nesta modalidade de negociação.

* De acordo com o Dicionário de Derivativos de José Evaristo dos Santos, 
DERIVATIVOS podem ser definidos como instrumentos financeiros cujo preço de 

mercado deriva do preço de mercado de um bem ou de outro instrumento 
financeiro.



DERIVATIVOS

* Os Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços dependem
dos preços à vista dos ativos subjacentes. Por exemplo:

* O mercado futuro de petróleo é uma modalidade de derivativo cujos
preços negociados dependem dos preços negociados no mercado à
vista de petróleo, seu ativo subjacente, ou instrumento de referência;

* O contrato futuro de dólar deriva do dólar à vista;

* O futuro de café, do café á vista, etc...



DERIVATIVOS

* Se a formação de preços do mercado de derivativos está
sujeita à variação de preços de outros ativos no mercado à
vista, os derivativos não são causa, mas efeito, pois derivam
desses mercados;

* Os derivativos representam a forma de negociar a
oscilação de preços dos ativos, sem haver, necessariamente,
a negociação física do bem ou da mercadoria.



DERIVATIVOS

* A utilização de derivativos aumenta a velocidade com que
os agentes de mercado trocam de posição, ou seja, migram
do Ativo A para o Ativo B, sem ter de se desfazer do Ativo A.

* As posições especulativas com derivativos, principalmente
aquelas que apresentam baixa liquidez, devem ser muito
bem geridas por seus administradores.



DERIVATIVOS: 4 FINALIDADES

1ª: HEDGE (Proteção): proteger o participante do 
mercado físico de um bem ou ativo contra variações 
adversas de taxas, moedas ou preços. Equivale a ter 

uma posição em mercado de derivativos oposta à 
posição assumida no mercado à vista, para minimizar 

o risco de perda financeira decorrente de alteração 
adversa de preços;



DERIVATIVOS: 4 FINALIDADES

2ª: ALAVANCAGEM:  diz-se que os derivativos têm 
grande poder de alavancagem, já que a negociação 
com esses instrumentos exige menos capital do que 

a compra do ativo à vista. Assim, ao adicionar 
posições de derivativos a seus investimentos, você 

pode aumentar a rentabilidade total deles a um 
custo mais barato;



DERIVATIVOS: 4 FINALIDADES

3ª: ESPECULAÇÃO: tomar uma posição no mercado 
futuro ou de opções sem uma posição 

correspondente no mercado à vista. Nesse caso, o 
objetivo é operar a tendência de preços do mercado;



DERIVATIVOS: 4 FINALIDADES

4ª ARBITRAGEM:  tirar proveito da diferença de 
preços de um mesmo produto/ativo negociado em 

mercados diferentes. O objetivo é aproveitar as 
discrepâncias no processo de formação de preços 

dos diversos ativos e mercadorias e entre 
vencimentos.



DERIVATIVOS: POSICIONAMENTO

* Uma posição em derivativos pode ser 
definida como o saldo líquido dos 
contratos negociados pelo mesmo 
contratante para a mesma data de 

vencimento.



DERIVATIVOS: POSICIONAMENTO

* O participante abre uma posição quando assume 
uma posição comprada (está comprado = long) ou 

vendida (está vendido = short) em determinado 
vencimento que anteriormente não possuía.

* É importante frisar que a posição líquida é fixada 
para um único vencimento do mesmo contrato.



DERIVATIVOS: POSICIONAMENTO

* Exemplo: Suponha que o participante tenha 
comprado 30 contratos futuros de taxa de câmbio 

reais por dólar para vencimento em abril 17 e 
vendido a mesma quantidade de contratos para 

maio 17. Qual é sua posição líquida?

Ele está comprado pra abril 17 em 30 contratos de dólar;
Ele está vendido pra maio 17 em 30 contratos de dólar.



DERIVATIVOS: POSICIONAMENTO

* Agora, suponha que ele tenha comprado 30 
contratos de dólar para março 17 e vendido 20 

contratos de dólar para esse mesmo vencimento. 
Qual é sua posição líquida?

Ele está comprado pra março 17 em 10 contratos de dólar.



DERIVATIVOS: LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES

* As operações com derivativos não padronizados 
(balcão = otc (over the counter)) são liquidadas 

diretamente entre as partes contratantes, sendo os 
riscos de não cumprimento das obrigações dos 

contratos assumidos por ambas as partes, sem o 
amparo de sistema de garantia que assegure o 

cumprimento do contrato.



DERIVATIVOS: LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES

* As operações com derivativos padronizados são 
liquidadas em câmaras de compensação ligadas às 

bolsas ou a sistemas de negociação cuja estrutura de 
garantias garante o cumprimento de todas as 

obrigações assumidas pelas partes.

Independentemente de a operação ser padronizada 
ou não, há 2 formas de liquidação: 

FINANCEIRA ou FÍSICA (entrega o ativo negociado).



DERIVATIVOS: 4 MODALIDADES:

* TERMO;

* FUTURO;

* OPÇÕES;

* SWAP.

Em todas as modalidades de derivativos, compradores e vendedores 
assumem compromissos de compra e de venda, respectivamente, 

posicionando-se na ponta vendedora ou compradora, dependendo de 
suas expectativas com relação às tendências o mercado.



MERCADO A 
TERMO



MERCADO A TERMO

* O Mercado a Termo foi a primeira modalidade de 
derivativo conhecida pela sociedade. Aqueles contratos, 
ainda primitivos, já apresentavam o conceito básico das 

negociações a futuro (contrate agora e acerte o pagamento 
depois).

* Atualmente, os Contratos a Termo são negociados sobre 
mercadorias, ações, moedas, títulos públicos, dentre outros 

ativos.



MERCADO A TERMO

* Como comprador ou vendedor de um Contrato a 
Termo, você se compromete a comprar ou vender 
certa quantidade de um bem (mercadoria ou ativo 
financeiro) por um preço fixado, ainda na data de 

realização do negócio, para liquidação em data 
futura.



MERCADO A TERMO

* Os Contratos a Termo podem ser encontrados em bolsa, mas 
são mais comumente negociados no mercado de balcão; 

* Em geral, os Contratos a Termo são liquidados integralmente 
no vencimento, não havendo possibilidade de sair da posição 

antes disso. Essa característica impede o repasse do 
compromisso a outro participante. 

* Em alguns Contratos a Termo negociados em bolsa, a 
liquidação da operação pode ser antecipada pela vontade do 

comprador.



MERCADO A TERMO

* Os participantes do mercado preferem os Contratos Futuros 
aos Contratos a Termo, dadas algumas dificuldades:

# Impossibilidade de recompra e revenda: os Contratos a 
Termo não oferecem a possibilidade de intercambialidade de 

posições;

# Risco de inadimplência e de não cumprimento do contrato: 
os Contratos a Termo exigem garantias mais altas do que as 

que são exigidas para os contratos futuros.



MERCADO 
FUTURO



MERCADO FUTURO

* O Mercado Futuro é uma evolução do Mercado a Termo;

* Os Contratos Futuros são negociados somente em bolsa;

* Tal como no Contrato a Termo, o investidor se 
compromete a comprar ou a vender certa quantidade de um 

bem (mercadoria ou ativo financeiro) por um preço 
estipulado para liquidação em data futura.



MERCADO FUTURO

* A principal diferença é que, no Mercado a Termo, 
os compromissos são liquidados integralmente nas 

datas de vencimento; no Mercado Futuro, esses 
compromissos são ajustados financeiramente às 
expectativas do mercado acerca do preço futuro 

daquele bem, por meio do procedimento de ajuste 
diário, que apura perdas e ganhos).



MERCADO FUTURO: ESPECIFICAÇÃO DOS CONTRATOS

* Objeto de Negociação: ativo cuja oscilação de preços está em 
negociação: café, dólar, boi;

* Cotação: é a unidade de valor atribuída a cada unidade física da 
mercadoria em negociação: reais por saca; reais por dólar;

* Unidade de Negociação: é o tamanho do contrato: o tamanho do 
contrato do café é de 100 sacas de 60 kg; o do dólar é de US$ 50 mil;

* Meses de vencimento: meses em que serão liquidados os contratos;

* Liquidação: forma pela qual o contrato será liquidado.



MERCADO FUTURO: MARGEM DE GARANTIA

Para mitigar o risco de não cumprimento do Contrato Futuro gerado 
por eventual diferença entre o preço futuro negociado previamente e 

o preço à vista no vencimento do contrato, os Mercados Futuros 
desenvolveram o mecanismo do ajuste diário, em que vendedores e 
compradores acertam a diferença entre o preço futuro anterior e o 

atual, de acordo com elevações ou quedas no preço futuro da 
mercadoria. 

A Margem de Garantia requerida pela câmara de compensação é 
necessária para a cobertura do compromisso assumido pelos 

participantes no Mercado Futuro.



MERCADO FUTURO DE DI

* O Mercado Futuro de DI de um dia foi idealizado para
melhor oferecer cobertura ao risco de oscilação de uma das
variáveis mais importantes da economia, a taxa de juros.

* O risco embutido nos movimentos de oferta e demanda de
recursos dentro da economia gera uma extrema volatilidade
das taxas de juros, sendo a sua negociação nos mercados
futuros um instrumento de fabuloso potencial, de proteção
e ganhos financeiros.



MERCADO FUTURO DE DI

* O Contrato Futuro de DI de um dia é cotado em preço
unitário (PU), sendo que o PU reflete a variação na taxa
esperada para um período futuro, e é referenciado na taxa
média calculada pela CETIP.

* Essa taxa reflete o custo médio praticado nas operações de
taxa de disponibilidade de recursos entre instituições
financeiras para curtíssimo prazo. A negociação é feita de
acordo com as expectativas deste custo médio, acumulado
desde o dia de negociação até o dia do vencimento do
contrato.



CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA

* O Contrato Futuro de Ibovespa possibilita que o mercado
negocie as expectativas futuras do mercado de ações, sem a
necessidade de realizar a compra de toda a cesta de ações
que compõem o índice e ficar exposto à variação do
indicador;

* É negociado em pontos de índice, sendo cada ponto
equivalente ao valor de R$1,00.



CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA

* A oscilação mínima permitida para este produto é de 5
pontos de índice, sempre em múltiplos de 5 contratos, o que
leva o produto a apresentar um tick value de R$25,00 (5
pontos x 5 contratos).

* Os vencimentos autorizados à negociação são os meses
pares, com vencimento ocorrendo na quarta-feira mais
próxima do dia 15 do mês de vencimento.



CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA: VANTAGENS

* Instrumento para estratégia de proteção (hedge) contra
exposição em renda variável;

* Possibilidade de replicar o comportamento do índice, sem
ter o desembolso financeiro e os custos de transação do
mercado a vista;

* Permite arbitragem entre o mercado a vista com ações ou
ETFs;



CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA: VANTAGENS

* Por meio de uma única operação, o investidor pode
manter posições altamente líquidas sem negociar ações
individualmente no mercado a vista.

* Utilizando o fator de correlação das ações com o próprio
Índice Futuro, é possível realizar operações de proteção
contra a volatilidade do mercado de ações, mesmo em
quantidades diferentes da composição do Índice.



CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA: FIQUE ATENTO!

Ao firmar um Contrato Futuro de Ibovespa, o investidor deve: 

* Considerar um desembolso inicial para o depósito de
margem de garantia;

* Gerir o fluxo de caixa para o pagamento e o recebimento dos 
ajustes diários; 

* Considerar eventuais mudanças na composição da carteira 
teórica do índice durante o período de vigência de um contrato 
futuro nela baseado; 



CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA: FIQUE ATENTO!

Ao firmar um Contrato Futuro de Ibovespa, o investidor deve: 

.....
* Observar a correlação do contrato junto aos ativos
individuais do mercado, devido a restrição de papéis
disponíveis para negociação; e

* Esperar, em períodos de maior volatilidade do mercado, que 
o índice possa demonstrar comportamento direcional em seu 
resultado. 



MERCADO DE 
OPÇÕES



OPÇÕES

Opção é um direito de optar por comprar ou vender algum 
ativo em determinada data, por um preço preestabelecido.

Existem 2 tipos de Opções:

* Opção de Compra (Call): é o direito de comprar o ativo, 
por um determinado preço, se assim desejar o investidor;

* Opção de Venda (Put): é o direito de vender o ativo, por 
um determinado preço, se assim desejar o investidor .



OPÇÕES

O investidor pode:

* Comprar Opção de Compra;

* Comprar Opção de Venda;

* Vender Opção de Compra;

* Vender Opção de Venda;

* Combinar Opções de Compra com Opções de Venda.



OPÇÕES

Há 2 tipos de Opções quanto ao dia do exercício:

* Opção Americana: permite o exercício do direito a partir 
do dia útil seguinte ao da abertura da posição, até o dia do 

vencimento;

* Opção Europeia: o exercício somente pode ser exercido no 
dia do vencimento.



OPÇÕES

* As Opções de Ações negociadas na BM&FBOVESPA
vencem na terceira segunda-feira do mês de vencimento. 

Para lançar uma opção, o lançador deve pedir autorização à 
bolsa.

* O lançamento de opções pode oferecer lucros ao aplicador 
que acredita numa determinada variação no nível de preços.

* Ganha o lançador de opções de compra quando o preço do 
ativo variar para baixo, ocorrendo o inverso com uma opção 

de venda.



OPÇÕES: CONCEITOS BÁSICOS

* Titular: é o proprietário ou comprador da opção, aquele 
que detém o direito de comprar ou vender. O titular paga 

um prêmio por este direito;

* Ativo-objeto: refere-se ao ativo que o titular pode 
comprar, caso tenha uma opção de compra, ou vender, se 

for detentor de uma opção de venda. Este ativo é, portanto, 
o produto que referencia a opção.



OPÇÕES: CONCEITOS BÁSICOS

* Opção de Compra: é aquela que permite ao seu titular o 
direito de comprar um ativo em determinada data, por um 

preço predefinido;

* Opção de Venda: é aquela que permite ao seu titular o 
direito de vender um ativo em determinada data, por um 

preço predefinido.



OPÇÕES: CONCEITOS BÁSICOS

* Lançador: é o vendedor da opção, ou seja, é aquele que 
cede o direito ao titular; portanto, deve comprar ou vender 

o ativo ao titular, se este desejar;

* Prêmio: é o preço de negociação da opção, definido em 
mercado, ou seja, o preço que o titular paga pela opção. O 

prêmio sempre será pago pelo titular ao lançador da opção. 
Este valor é pago no ato da negociação com uma opção, sem 

direito à devolução, caso não haja exercício.
“tá fora do dinheiro; virou pó”



OPÇÕES: CONCEITOS BÁSICOS

* Preço de Exercício: refere-se ao valor futuro pelo 
qual o bem será negociado, ou ao preço pelo qual o 
titular pode exercer o seu direito (comprar se tiver 
uma opção de compra; vender, se tiver uma opção 

de venda). No mercado, o Preço de Exercício 
também é conhecido como strike price ou exercise

price;



OPÇÕES: CONCEITOS BÁSICOS

* Data de Vencimento: trata-se do dia em que a 
posição pode ser exercida ou em que cessam os 

direitos do titular de exercer sua opção. Na 
BM&FBOVESPA, o vencimento das opções ocorre nos 
meses pares. A data específica de cada vencimento 
de opções é a terceira segunda-feira de cada mês 

par;



OPÇÕES: CONCEITOS BÁSICOS

* Séries de uma Opção: as bolsas, quando lançam 
opções sobre um determinado ativo, o fazem por 
séries, onde fixam o preço de exercício para uma 

mesma data, sendo cada série identificada por um 
código. As opções de ações na BM&FBOVESPA

possuem séries listadas a cada dois meses;



OPÇÕES: TIPOS

* Opções de Ações;
* Opções sobre o IBOVESPA;

* Opções sobre o IBrX;
* Opções sobre Ouro;

* Opções sobre Futuro de Ibovespa;
* Opções sobre Taxa de Câmbio;

* Opções sobre Taxa de Juros.



OPÇÕES: ALÉM DA RENDA VARIÁVEL

* Não é raro empresas emitirem títulos de dívida 
com uma cláusula de opção atrelada a eles. Podem 

ser opções de compra, quando o emissor tem o 
direito de recomprar o título se assim o desejar, em 

data e com preço predefinidos, ou opções de vendas, 
quando o investidor adquire o direito de vender o 

título à empresa emitente, se assim desejar, em data 
e com preço predefinidos.



SWAP



SWAP

* Swap significa troca. É um instrumento de hedge e 
gestão de risco, não tendo como finalidade o 

levantamento de fundos, sendo uma das fontes mais 
conhecidas do mercado de derivativo.

* Os Swaps são normalmente usados como 
instrumentos para casamento de prazos e 

indexadores de dívidas, permitindo essa cobertura a 
custos menores. 



SWAP

* Suponha que um investidor tenha uma dívida em 
dólar e uma aplicação em CDI, ou seja, ele está 

Passivo em dólar e Ativo em CDI.

Ele vai ao banco e faz um Swap de CDI para dólar. 
Assim, ele passa a ficar Ativo em dólar e Passivo em 

CDI, hedgeando assim sua posição inicial.



SWAP

* Os Swaps podem ser realizados diretamente entre duas 
empresas não financeiras, entre uma instituição financeira e 

uma empresa não financeira, ou ainda entre duas 
instituições financeiras. 

* Nos casos em que há a participação de instituição 
financeira, o Swap poderá estar sendo realizado como 

estratégia da instituição, ou para repassar posições de Swap
assumidas com outras empresas (ou instituições 

financeiras).



SWAP

* Entre as modalidades de Swaps previstas pela 
BM&FBOVESPA e pela CETIP, pode-se encontrar os 

contratos envolvendo os indexadores de DI Over, de 
taxa prefixada, de dólar, de ouro, de IGPM, de IPCA, 

entre outros. 

* Em termos de volume, há destaque para os Swaps
envolvendo os indexadores DI Over, taxa prefixada e 

dólar.



ABERTURA DE 
CARTEIRAS



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO REFERENCIADO DI

?



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO REFERENCIADO DI



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO REFERENCIADO DI

NET = + 0,34 (Comprado) – 0,18 (Vendido) = + 0,16 % (Comprado)

Logo, Comprado em Futuro de DI, gera posição Ativa Pré e Passiva CDI!
Se estivesse vendido em Futuro de DI, geraria posição Ativa CDI e Passiva Pré!



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO RF IMA-B

??



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO RF IMA-B

Logo 0,6% comprado em Futuro de DI, gerando posição Ativa Pré e Passiva CDI!          



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO DE AÇÕES

?
?



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO DE AÇÕES

35,98 % + 34,23 % = 70,21 % 



ABERTURA DE CARTEIRAS: FUNDO DE AÇÕES

Portanto, estando comprado em Futuro
de Ibovespa aumenta a exposição em
Bolsa, ficando ainda mais Ativo em Bolsa
e, consequentemente, Passivo Pré!

O contrário também vale, ou seja, ficar vendido em Futuro de Ibovespa, gera
redução da exposição em Bolsa (hedge, proteção) e, consequentemente, gera
exposição Ativa Pré.



VALUE at
RISK (VaR)



VALUE at RISK (VaR)

*Modelo: Paramétrico ............................................       Distribuição Normal Padrão

*Nível de Confiança: 95%........................................        INV.NORMP(0,95) = 1,65

*Horizonte de Tempo: 1 ou 21 dias úteis.

* Cálculo através de Programação Quadrática:.............

* Portfólio composto por 3 ativos: PETR4; LTN; VALE3.

XMXVaR  '

44 *65,1* PETRPETRMtMA 

LTNLTNMtMB *65,1*

33 *65,1* VALEVALEMtMC 



VALUE at RISK (VaR)
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PROCESSO DE 
SELEÇÃO DE 
GESTORES



PROCESSO DE SELEÇÃO DE GESTORES

I – FASE DE PREQUALIFICAÇÃO: FILTROS

II – FASE QUANTITATIVA I: “ESCOVAR” AS COTAS 

III – FASE QUANTITATIVA II: ABERTURA DE CARTEIRAS

IV – FASE QUALITATIVA: DUE DILIGENCE



I - FASE DE PREQUALIFICAÇÃO: FILTROS

* Escolha das Assets que irão participar do Processo 
de Seleção que foram devidamente aprovadas no 

processo de Credenciamento;

* Escolha do Mandato/Artigo da Resolução que o 
Fundo será escolhido; 

* Patrimônio Mínimo do Fundo que irá participar do 
Processo de Seleção.



II – FASE QUANTITATIVA I: “ESCOVAR” AS COTAS

* Escolher a data base da análise, o histórico de cotas a ser 
analisado e os respectivos pesos dentro do histórico;

* Submeter todos os fundos diante dos consagrados  
indicadores de desempenho tais como: Gráfico de Dispersão 

(Risco x Retorno), Índice de Sharpe, Série Temporal, etc..., 
atribuindo-lhes notas diante da posição em cada indicador;

* Esta fase é eliminatória e só passarão para a próxima fase 
os fundos que forem aprovados nesta fase!



II – FASE QUANTITATIVA I: FUNDO VOLATILIDADE ALTA

Nota 10: O Fundo ficou no Melhor quadrante, com alto 
retorno e baixo risco! 



II – FASE QUANTITATIVA I: FUNDO VOLATILIDADE ALTA

Nota 5: O Fundo ficou entre os 
30% maiores Sharpe.

Nota  5
Se o Sharpe for positivo e ficar entre os 30% maiores

Nota  0
Caso Contrário

Sharpe



II – FASE QUANTITATIVA I: FUNDO VOLATILIDADE ALTA

Nota 10: O Fundo ficou 74,60 % 
das vezes acima do CDI e sua 

rentabilidade neste período foi 
de 140% do CDI.

Nota  10
Se o fundo permanecer 70% das vezes acima do CDI
e se apresentar rentabilidade superior a 115% do CDI

Nota  0
Caso Contrário

Série Temporal



II – FASE QUANTITATIVA I: FUNDO VOLATILIDADE ALTA

Nota Final = 25!

O Fundo obteve 
nota máxima e foi 
aprovado para a 

próxima fase!

Nota  10
Melhor Quadrante

 (Alto Retorno e Baixo Risco)

Dispersão

Nota  5
Se o Sharpe for positivo e ficar entre os 30% maiores

Sharpe

Nota  10
Se o fundo permanecer 70% das vezes acima do CDI
e se apresentar rentabilidade superior a 115% do CDI

Série Temporal

Categorias Volatilidade Alta (VA) - Indicadores



III – FASE QUANTITATIVA II: ABERTURA DE CARTEIRAS

* Esta fase é eliminatória e destina-se à análise dos ativos
que compõem cada uma das carteiras dos fundos de
investimento, verificando-se:

* Mark to Market(MtM) dos ativos;
* Value at Risk(VaR);
* Consolidação do risco de crédito;
* Enquadramento na Resolução CMN nº 3.922/10;
* Derivativos;
* Alavancagem;
* Short de Ações.



IV – FASE QUALITATIVA: DUE DILIGENCE

* Tendo em vista os fundos que foram aprovados na 
fase de abertura de carteira, o processo entra em sua 
última fase, a chamada fase da due diligence, que é 

muito importante por tratar dos aspectos qualitativos, 
através do qual, pretende-se fazer uma visita na sede 

da gestora do fundo para verificar como se dá os 
Processos da Gestão a Formalização dos Comitês, 
etc...para finalmente ser finalizado o processo de 

Seleção de Gestores/Fundos.



ÉTICA 
E 
REGULAÇÃO



PRINCÍPIOS ÉTICOS E ÉTICA NA VENDA

Guiar nossas atitudes por princípios éticos é sempre importante,
pois agrega benefícios para nós e para a pessoa ou grupo com quem
estamos nos relacionando, a saber:

* Cliente: o cliente espera encontrar no profissional de
investimentos atitudes concretas baseadas e princípios éticos
que se traduzam em uma relação de confiança, transparência e
segurança ao longo do tempo.



* Profissional de investimentos: importante a internalização dos
princípios éticos para que eles estejam naturalmente implícitos nas
atitudes e decisões do profissional de investimentos, no seu
cotidiano.

* Instituição Financeira: os princípios éticos incorporados nas
atitudes de seus funcionários se refletem no sucesso do
relacionamento ao longo do tempo entre os profissionais contratados
e os clientes que, se satisfeitos, ajudam a consolidar e manter a boa
imagem da instituição no mercado, traduzindo-se em mais negócios.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Os Princípios do Código de Ética do Instituto Brasileiro de
Certificação de Profissionais Financeiros (IBCFP) expressam o
reconhecimento pela profissão de suas responsabilidades com o
público, clientes, colegas e empregadores. Os princípios se aplicam a
todos os Profissionais CFP (Certified Financial Planner) e lhes
proporcionam orientação no desempenho de seus profissionais.

Pela sua clareza de propostas, eles foram absorvidos pela ANBIMA e
devem ser seguidos pelos profissionais certificados ANBIMA CPA 10.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 1 – Cliente em primeiro lugar

Colocar os interesses do cliente em primeiro lugar.

É marca característica do profissionalismo do planejador financeiro CFP
colocar os interesses do cliente em primeiro lugar, agindo de forma
honesta e não colocando ganhos ou vantagens pessoais cima dos
interesses do cliente.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 2 – Integridade

Fornecer serviços profissionais com integridade.

O profissional CFP ocupa uma posição de confiança dos clientes
e as fontes primordiais dessa confiança são honestidade,
isenção e transparência do profissional de planejamento
financeiro pessoal. Mantendo a integridade acima de tudo, o
profissional CFP deve considerar diferenças legítimas de
opinião.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 3 – Objetividade

Fornecer serviços profissionais de forma objetiva.

O profissional CFP deve buscar atender as necessidades e
objetivos do cliente dentro do escopo do serviço
acordado, de forma pragmática, isenta, clara e
transparente.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 4 – Probidade

Ser justo e imparcial nos relacionamentos profissionais.

A probidade exige do profissional CFP manter com os
clientes uma relação profissional íntegra, revelando e
gerenciando possíveis conflitos de interesse. Envolve
compatibilizar os próprios sentimentos, preconceitos e
desejos, de forma a alcançar o equilíbrio entre os interesses
conflitantes. A probidade é tratar os outros da mesma
maneira que gostaríamos de ser tratados.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 5 – Conduta Profissional

Agir com postura profissional exemplar.

A conduta profissional exige comportar-se com dignidade,
agindo com respeito para com os clientes e outros
profissionais, em conformidade com as regras,
regulamentações e requisitos profissionais adequados. A
conduta profissional requer também que o planejador
financeiro CFP aprimore e mantenha a imagem pública das
marcas, do profissional CFP e compromisso em bem servir.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 6 – Competência

Manter e desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários 
para fornecer serviços profissionais de forma competente.

Competência exige atingir e manter um nível adequado de habilidades,
capacidades e conhecimentos para o fornecimento de serviços
profissionais de planejamento financeiro pessoal. Inclui também,
sabedoria e maturidade para conhecer suas limitações. Competência
exige que o profissional CFP tenha comprometimento com sua educação
continuada e aperfeiçoamento profissional.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 7 – Confidencialidade

Proteger a confidencialidade de todas as informações dos clientes.

Confidencialidade exige do planejador financeiro CFP a guarda e
proteção das informações dos clientes, de forma a permitir acesso
prudente a apenas às pessoas autorizadas. Um relacionamento de
confiança com o cliente só será construído sob o entendimento de que
as informações serão tratadas de forma discreta e segura e não serão
reveladas inadequadamente.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



Princípio 8 - Diligência

Fornecer serviços profissionais de forma diligente.

A diligência exige do planejador financeiro CFP atender aos
compromissos profissionais com zelo, dedicação e rigor, cuidando
adequadamente do planejamento e da execução dos serviços
profissionais nas condições acordadas.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



ÉTICA NA VENDA

Entende-se por venda casada a prática comercial em que o 
fornecedor condiciona a venda de um produto ou serviço à 

aquisição de outro produto ou serviço.

A prática da venda casada deve ser coibida, pois fere o Direto 
do Consumidor, conforme previsto no Art. 5º, II, da Lei nº 

8.137/1990, sendo considerado um crime contra a relação de 
consumo.



ÉTICA NA VENDA

Restrições do Investidor

De acordo com o Art. 37 do Código de fundos da Anbima, as
instituições participantes administradoras de Fundos de Investimento
deverão adotar procedimentos formais, estabelecidos de acordo com
critérios próprios, que possibilitem verificar que as instituições
responsáveis pela distribuição do fundos de investimento tenham
procedimentos que verifiquem a adequação dos investimentos
pretendidos pelo investidor a seu perfil de investimentos (horizonte,
liquidez, tolerância a riscos...).



CÓDIGOS REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS ANBIMA

Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para Fundos

A ANBIMA organizou diversos códigos de regulação e melhores práticas, 
porém abordaremos apenas o Código de Fundos de Investimento que é 

o objeto de Exame de Certificação CPA-10.



CÓDIGOS REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS ANBIMA

O respectivo código aborda questões de relacionamento com o cotista, tais 
como:

* Transparência na publicidade e divulgação  do material técnico;
* Prudência e diligência ao prestar serviços relacionados à 
operacionalização do fundo;
* Responsabilidades dos participantes envolvidos com o fundo, 
administradores, gestores, distribuidores...;
* Evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os 
cotistas;
* Evitar práticas que possam vir a prejudicar a  indústria de fundos e 
seus participantes.



O presente Código não se sobrepõe à legislação e regulamentação
vigentes, ainda que venham a ser editadas normas, após o início de sua
vigência, que sejam contrárias às disposições ora trazidas. Caso haja
contradição entre regras estabelecidas no Código e normas legais ou
regulamentares, a respectiva disposição do Código deve ser
desconsiderada, sem prejuízo das demais regras.

As Instituições, para mostrarem aderência ao Código, estamparão o
“Selo ANBIMA” na capa do Prospecto ou outros materiais promocionais
do fundo de investimento, dando assim ciência aos investidores quanto
aos fatores de riscos, público alvo, objetivos assim por diante ...

CÓDIGOS REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS ANBIMA



O objetivo deste código é estabelecer parâmetros obrigatórios pelos
quais as atividades das Instituições participantes levem em
consideração:

* Concorrência leal;
* Padronização de procedimentos;
* Maior qualidade e disponibilidade das informações;
* Elevação dos padrões fiduciários.

CÓDIGOS REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS ANBIMA



PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO

* Lavagem de dinheiro é o conjunto complexo e
integrado de operações que têm por finalidade tornar
legítimo bens, direitos e valores oriundos da prática
de atos ilícitos penais, mascarando a origem, com o
propósito de evitar que a ação repressiva da Justiça
alcance os responsáveis por tais atos.



PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO

* Em outras palavras, é o processo pelo qual o criminoso
transforma recursos ganhos em atividades ilegais em ativos
com uma origem aparentemente legal. Essa prática
geralmente envolve múltiplas transações, usadas para ocultar
a origem dos ativos financeiros e permitir que eles sejam
utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimulação é,
portanto, base para toda operação de lavagem que envolva
dinheiro proveniente direta ou indiretamente de infração
penal.



* Nas últimas décadas, a lavagem de dinheiro e os crimes
correlatos – entre os quais o narcotráfico, corrupção,
sequestro e terrorismo – tornaram-se delitos cujo os impacto
não pode ser medido em escala local apenas. Se antes essa
prática estava restrita a determinadas regiões, seus efeitos
perniciosos hoje se espalham para além das fronteiras
nacionais, desestabilizando sistemas financeiros e
comprometendo atividades econômicas.

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO



Entretanto, assim como todo tipo de crime 
organizado, o tema merece reflexão, especialmente se 
considerarmos que o controle da lavagem de dinheiro 

depende, entre outros fatores, da participação da 
sociedade. 

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO



Alguns setores são muito visados no processo de lavagem de dinheiro. 

Dentre eles, podem se destacar:

* Instituições financeiras;
* Paraísos Fiscais;
* Bolsas de Valores;
* Companhias Seguradoras;
* Mercado Imobiliário;
* Mercado de Jogos;
* Sorteios. 

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO



Ações Preventivas

Conhecer o cliente é fundamental não apenas para indicar corretamente 
os investimentos, mas como obrigatoriedade do código da ANBIMA e da 

regulamentação dos órgãos fiscalizadores e das leis pertinentes.

Muitas instituições utilizam a expressão em inglês “Know your client” ou 
“Know your customer” para o formulário/ficha cadastral que deve ser 

preenchido pelo cliente. Nesse documento devem ser respondidas 
diversas perguntas com a finalidade de máximo conhecimento sobre o 

patrimônio e origem dos recursos. 

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO



Caso seja detectado qualquer inconsistência nas informações 
e ou identificado movimentações suspeitas, o profissional 
financeiro deverá imediatamente (no máximo em até 24 
horas) comunicar o Conselho de Controle das Atividades 

Financeiras (COAF), criado pela Lei 9.613/18, se isentando 
assim de qualquer suspeita e, mais do que isso, contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável da economia.

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO



Os mecanismos mais utilizados no processo de 
lavagem de dinheiro, envolvem teoricamente três 

etapas independentes que, com frequência, ocorrem 
simultaneamente. 

De acordo com a cartilha de lavagem de dinheiro, 
preparada pelo COAF, essas etapas são:

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO



1. Colocação:
Objetivando ocultar sua origem, procuram introduzir o recurso em
países liberais. Procuram fracionar os depósitos para dificultar o
rastreamento.
2. Estratificação / Ocultação:
Buscam movimentar eletronicamente, tentam utilizar de “fantasmas”
para não evidenciarem a ilegalidade.
3. Integração:
Os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. Buscam
investir e empreendimentos que facilitem suas atividades. Uma vez
formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.

PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO



ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR

uma venda bem-feita de um 
investimento deve ser precedida 

de uma análise do perfil do 
investidor !!!



Fatores que determinam o Perfil do Investidor

O perfil do investidor é um reflexo de suas metas e objetivos. Ele 
define quanto de risco alguém deseja tomar e também o tipo de retorno 

que ele espera obter.

O primeiro passo em um processo de investimento é traçar o perfil do 
cliente, e, para isso, existem diversos questionários para mensurar o 

tamanho do apetite do investidor. Entretanto, uma avaliação correta do 
perfil do cliente, passa pelas seguintes definições:

ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR



* Fontes de riqueza: qual a origem da riqueza do cliente ?

* Medidas de riqueza: medir a riqueza é traçar um demonstrativo
pessoal do indivíduo e faz parte de um importante processo de
alocação de recursos.

* Necessidades de liquidez: capacidade de transformar ativos em
moeda corrente no menor espaço de tempo sem alterar
substancialmente o valor do ativo.

* Ciclo de vida: definir prioridades de alocações dos recursos.

ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR



* Grau de conhecimento do mercado financeiro: auxilia no
julgamento com maior propriedade os verdadeiros riscos e como
administrá-los.

* Grau de tolerância a correr riscos: entender como o investidor lida
com a perda para definir seu perfil.

ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR



SUITABILITY - Adequação de Produtos em Função do Perfil do Investidor

O processo de suitability, que corresponde à adequação de produtos 
em função do perfil do investidor, tem de ser uma prática de todo 
executivo de conta no momento em que seus clientes adquirem 
investimentos em títulos de renda fixa, ações, fundos de ações, 

multimercados ou fundos de renda fixa classificados como crédito 
privado. 

A correta orientação ao cliente se traduz em um desempenho da 
carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de risco, e cliente 

respeitado e cliente satisfeito !!!

ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR



PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR 
ABERTA



TRÍADE DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL



O Regime Geral de Previdência Social:

* Trabalhadores do setor privado e funcionários públicos celetistas;
* Possui natureza pública e é de iniciativa governamental; 
* A participação da massa de trabalhadores é universal e compulsória;
* Estrutura-se na modalidade de Benefício Definido (BD), sob o
regime financeiro de Repartição Simples (mutualismo), onde os
benefícios são pagos com as contribuições arrecadadas, não havendo
acumulação e capitalização de recursos em contas individualizadas,
acarretando um pacto social entre gerações, em que os ativos
financiam os inativos;
* Administrado pelo INSS. 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) 



O Regime Próprio de Previdência Social (Servidores Públicos):

* Funcionários Públicos estatutários;

* Obrigatório, público, níveis: federal, estadual e municipal;

* Administrados pelos respectivos governos;

* Definição por Lei: Modalidade de Benefício Definido (BD) sob o
regime financeiro de Capitalização. No entanto, existem RPPS sob o
regime financeiro de Repartição Simples e casos de Segregação de
Massa.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)



O Regime Próprio de Previdência Social (Militares Federais):

* Militares Federais;

* Obrigatório, público, nível federal;

* Administrado pelo governo federal;

* Definição por Lei: Modalidade de Benefício Definido (BD) sob o
regime financeiro de Capitalização.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)



A Previdência Complementar pode ser:

*Fechada: opcional e privada, é a previdência dos
conhecidos Fundos de Pensão, como a FUNCEF (Caixa), a
PETROS (Petrobrás), a POSTALIS (Correios), a PREVI (Banco
do Brasil), que podem administrar 3 possíveis tipos de
planos de benefícios: Benefício Definido (BD), Contribuição
Definida (CD) e Contribuição Variável (CV).

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA



A Previdência Complementar pode ser: ..............

*Aberta: opcional e privada é a previdência complementar constituída
pelas sociedades anônimas que têm por objetivo instituir e operar
planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma
de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer
pessoas físicas, também conhecidos como PGBLs (Plano Gerador de
Benefícios Livre).

As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no
ramo vida, também conhecidos como VGBLs (Vida Gerador de
Benefícios Livre) poderão ser autorizadas a operar os PGBLs também.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA



O sistema de Previdência Complementar é regulado pela Lei
Complementar nº 109, de 29/05/01. Esta Lei estabelece que
todos os planos de previdência complementar aberta
necessitam, obrigatoriamente, de aprovação pela SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados) antes do início de
comercialização, o que não implica, por parte da Autarquia,
qualquer incentivo ou recomendação à sua contratação.

Plano: é o conjunto de direitos e obrigações, conforme descrito no
Regulamento e na respectiva Nota Técnica Atuarial.

LEI COMPLEMENTAR Nº 109, 29/05/2001



* A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos

mercados de seguro, previdência privada aberta,

capitalização e resseguro.

* É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda e foi criada pelo
Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.

* MISSÃO: "Regular, supervisionar e fomentar os mercados de
seguros, resseguros, previdência complementar aberta, capitalização e
corretagem, promovendo a inclusão securitária e previdenciária, bem
como a qualidade no atendimento aos consumidores. ”

SUSEP



* Cada plano submetido pelas Entidades Abertas de Previdência
Complementar (EAPC) para análise e prévia aprovação, recebe um
número identificador denominado número do processo SUSEP, que
deve constar de todo o material do plano, como, por exemplo:
material de divulgação, proposta de inscrição, regulamento, certificado
individual, extratos, etc.

* Esse número serve para que, no caso de eventual problema junto à
empresa, a SUSEP saiba exatamente qual o tipo de plano contratado.
Não se deve confundir esse número com o da proposta de inscrição.

SUSEP



A primeira preocupação que o consumidor deve ter é com o tipo de
cobertura que ele deseja contratar (cobertura por morte, invalidez ou
sobrevivência). Uma vez escolhido o tipo de cobertura, deve-se
observar, no caso de coberturas de risco (morte e invalidez), os
seguintes pontos:

1º As coberturas de morte e invalidez, estruturadas no regime
financeiro de repartição, não dão direito a resgate ou devolução de
quaisquer contribuições pagas, uma vez que cada contribuição é
destinada a custear o risco de morte/invalidez a que a pessoa ficou
exposta, sendo utilizada no pagamento do total de indenizações
arcadas pela seguradora no período.

TIPOS DE COBERTURA E COBERTURAS DE RISCO



...deve-se observar, no caso de coberturas de risco (morte e invalidez),
os seguintes pontos:

2º Fazer uma pesquisa de preços é fundamental antes de
se contratar qualquer plano.

Mas atenção: faça a comparação sempre considerando o
mesmo tipo de cobertura e o mesmo valor de benefício,
avaliando, também, a existência de período de carência.

TIPOS DE COBERTURA E COBERTURAS DE RISCO



...deve-se observar, no caso de coberturas de risco (morte e invalidez),
os seguintes pontos:

3º A proposta de inscrição deverá ser totalmente
preenchida e assinada. Caso haja declaração pessoal de
saúde, deve-se responder a todas as perguntas com
respostas corretas e completas, pois isto poderá acarretar
na negativa de pagamento do benefício caso haja alguma
declaração falsa.

TIPOS DE COBERTURA E COBERTURAS DE RISCO



No caso de planos que tenham como evento gerador do
benefício a sobrevivência, deve-se ter especial atenção para
os custos envolvidos na operação (carregamento e taxa de
administração). Quanto maiores esses custos menos
recursos irão para a provisão.

Carregamento: é o percentual incidente sobre as contribuições pagas
pelo participante, para fazer face às despesas administrativas, de
corretagem e colocação do Plano.

TIPOS DE COBERTURA E COBERTURAS DE RISCO



Os planos podem oferecer, juntos ou separadamente:

1 – Renda por Sobrevivência (Renda: o benefício representado por uma série de

pagamentos mensais ao beneficiário);

2 – Renda por Invalidez;

3 – Pensão por Morte (Pensão: benefício periódico destinado a prover regularmente a

subsistência de alguém);

4 – Pecúlio por Morte (Consiste no pagamento de uma importância em dinheiro de

uma única vez aos beneficiários do plano contratado em caso de falecimento do titular);

5 – Pecúlio por Invalidez (Pagamento à vista ao participante que vier a ficar inválido

total e permanentemente durante o período de cobertura do plano).

TIPOS DE BENEFÍCIOS



Cobertura por Sobrevivência é a garantia de pagamento de
benefício (renda de aposentadoria, podendo ser vitalícia ou
temporária) em razão da sobrevivência do participante após
o período de acumulação (diferimento). A cobertura por
sobrevivência depende do investimento das contribuições
individuais do participante ou das feitas em seu nome,
vigendo o Regime de Capitalização.

RENDA POR SOBREVIVÊNCIA



1 – RENDA POR SOBREVIVÊNCIA:

1.1 – Renda Mensal Vitalícia;

1.2 – Renda Mensal Temporária;

1.3 – Renda Mensal Vitalícia com Prazo Mínimo Garantido;

1.4 – Renda Mensal Vitalícia Reversível ao Beneficiário Indicado;

1.5 – Renda Mensal Vitalícia Reversível ao Cônjuge com
Continuidade aos Menores.

RENDA POR SOBREVIVÊNCIA



1 – RENDA POR SOBREVIVÊNCIA:

1.1 – Renda Mensal Vitalícia: consiste em uma
renda paga vitaliciamente ao participante a partir da
data de concessão do benefício. O pagamento da
renda cessa com o falecimento do participante.

RENDA POR SOBREVIVÊNCIA



1 – RENDA POR SOBREVIVÊNCIA: ........

1.2 – Renda Mensal Temporária: consiste em uma
renda paga temporária e exclusivamente ao
participante. O pagamento da renda cessa com o
falecimento do participante ou ao fim da
temporariedade contratada, o que ocorrer primeiro.

RENDA POR SOBREVIVÊNCIA



1 – RENDA POR SOBREVIVÊNCIA:.........

1.3 – Renda Mensal Vitalícia com Prazo Mínimo
Garantido: consiste em uma renda paga
vitaliciamente ao participante a partir da data da
concessão do benefício, sendo garantido aos
beneficiários um prazo mínimo de recebimento.

RENDA POR SOBREVIVÊNCIA



1 – RENDA POR SOBREVIVÊNCIA:.........

1.4 – Renda Mensal Vitalícia Reversível ao Beneficiário Indicado:
consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data
de concessão do benefício. Ocorrendo o falecimento do participante,
durante a percepção desta renda, um percentual do seu valor, estabelecido
na proposta de inscrição, será revertido vitaliciamente ao beneficiário
indicado. Na hipótese de falecimento do beneficiário antes do participante e
durante o período de percepção da renda, a reversibilidade do benefício
estará extinta sem direito a compensações ou devoluções dos valores pagos.
No caso de o beneficiário falecer após ter sido iniciado o recebimento da
renda, o benefício estará extinto.

RENDA POR SOBREVIVÊNCIA



1 – RENDA POR SOBREVIVÊNCIA:.......

1.5 – Renda Mensal Vitalícia Reversível ao Cônjuge com
Continuidade aos Menores: consiste em uma renda paga
vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão do
benefício escolhida. Ocorrendo o falecimento do participante durante
a percepção desta renda, um percentual do seu valor estabelecido na
proposta de inscrição será revertido vitaliciamente ao cônjuge e, na
falta deste, reversível temporariamente ao(s) menor(es) até que
complete(m) a idade para maioridade estabelecida no regulamento.

RENDA POR SOBREVIVÊNCIA



2 – RENDA POR INVALIDEZ:

Renda a ser paga ao participante, em decorrência de sua
invalidez total e permanente, ocorrida durante o período de
cobertura e após cumprido o período de carência
estabelecido no plano.

Período de Carência: o lapso de tempo, contado a partir do início de
vigência do plano, durante o qual, na ocorrência do evento gerador, os
beneficiários não terão direito ao recebimento do benefício.

RENDA POR INVALIDEZ



3 – PENSÃO POR MORTE:

Renda a ser paga ao(s) beneficiário(s) indicado(s) na
proposta de inscrição, em decorrência da morte do
participante ocorrida durante o período de
cobertura e após cumprido o período de carência
estabelecido no plano.

PENSÃO POR MORTE



4 – PECÚLIO POR MORTE:

Importância em dinheiro, paga de uma só vez ao(s)
beneficiário(s) indicado(s) na proposta de inscrição,
em decorrência da morte do participante ocorrida
durante o período de cobertura e após cumprido o
período de carência estabelecido no plano.

PECÚLIO POR MORTE



5 – PECÚLIO POR INVALIDEZ:

Importância em dinheiro, paga de uma só vez ao
próprio participante, em decorrência de sua
invalidez total e permanente ocorrida durante o
período de cobertura e após cumprido o período de
carência estabelecido no plano.

PECÚLIO POR INVALIDEZ



* Todo plano de previdência complementar aberta permite
resgate?

Resposta: Não! O resgate consiste na restituição do
montante acumulado na provisão constituída, devendo ser
observado o regime financeiro (repartição / capitalização)
adotado na estruturação do plano de previdência
complementar aberta.

RESGATE NOS PLANOS 



* A maioria dos planos com coberturas de risco (morte e invalidez)
são estruturados em regime financeiro de repartição, no qual todas as
contribuições pagas pelos participantes de um mesmo plano, em um
determinado período, destinam-se ao custeio das despesas de
administração e dos benefícios a serem pagos no próprio período.

* Dessa forma, as coberturas estruturadas no regime financeiro de
repartição não dão direito a resgate ou devolução de quaisquer
contribuições pagas, e os participantes ou beneficiários só terão
direito a algum benefício em caso de ocorrência do evento gerador.

RESGATE NOS PLANOS 



* Nos planos com coberturas de risco, estruturados no regime
financeiro de capitalização, haverá a constituição da provisão
matemática de benefícios a conceder com base nas contribuições
pagas mensalmente, capitalizadas atuarialmente, após o desconto das
importâncias relativas às despesas de corretagem, colocação e
administração do plano, e à parcela da contribuição destinada à
cobertura de risco a que o participante está exposto.

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder: corresponde aos compromissos da
Entidade para com os seus participantes dos respectivos planos, relativamente aos
benefícios a conceder por rendas e pecúlios sob o regime financeiro de capitalização.

RESGATE NOS PLANOS 



* Dessa forma, estes planos podem prever no regulamento
o direito ao resgate. Entretanto, deve ficar claro para os
participantes que o resgate, nestes casos, corresponderá a
um valor calculado atuarialmente que não representará o
somatório das contribuições pagas.

* Somente as contribuições destinadas à cobertura por
sobrevivência dão direito, obrigatoriamente, a resgate!

RESGATE NOS PLANOS 



* Existe algum tipo de atualização do valor do benefício e da
contribuição ao longo da vigência do plano de previdência?

Resposta: Sim! Os planos de previdência com vigência superior a 1 ano
deverão conter cláusula de atualização anual de valores (contribuição
e benefícios), com base em índice geral de preços estabelecido no
regulamento. Dessa forma, anualmente, os valores das contribuições e
dos benefícios devem ser atualizados pela variação do índice
pactuado. Para as coberturas de risco custeadas mediante pagamento
único ou anual da contribuição, o valor do benefício deverá ser
atualizado, com base no índice de preços pactuado, até a data do
evento gerador.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO E DA CONTRIBUIÇÃO



* Para as coberturas de risco (morte e invalidez), o valor da
contribuição deve aumentar sempre na mesma proporção
do valor do benefício?

Resposta: Não! Além da atualização monetária (aumento
proporcional de valores da contribuição e do benefício), o
valor da contribuição pode ser recalculado anualmente em
decorrência da mudança de idade do segurado.

CONTRIBUIÇÃO x BENEFÍCIO



* Verifique se a proposta de inscrição tem os valores iniciais
da contribuição e do benefício, sempre discriminados por
cada tipo de cobertura contratada.

* No caso de plano por sobrevivência, em que o benefício
seja estruturado na modalidade de Contribuição Definida,
não há definição prévia do valor do benefício.

FIQUE ATENTO!



* A leitura cuidadosa da proposta de inscrição e de todo o
regulamento é fundamental para que o participante saiba
todos os seus direitos e deveres, tomando ciência dos
benefícios oferecidos no plano, das suas principais
características e das cláusulas restritivas de direito, que
deverão vir sempre em destaque no regulamento, conforme
determina o Código de Defesa do Consumidor.

FIQUE ATENTO!



* O regulamento contém uma série de informações
importantes, como por exemplo: glossário, contendo as
principais definições, período de carência, critério de
atualização de valores, documentos necessários no caso de
pagamento do benefício, etc.

* Verifique se os seus direitos estão sendo cumpridos pelas
empresas, como por exemplo, o recebimento do certificado
de participante e de extratos periódicos.

FIQUE ATENTO!



PLANOS POR 
SOBREVIVÊNCIA
PGBL e VGBL



* VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano
Gerador de Benefícios Livres) são planos por sobrevivência
(de seguro e de previdência, respectivamente) que, após
um período de acumulação de recursos, proporcionam aos
investidores (segurados e participantes) uma renda mensal
(que poderá ser vitalícia ou por período determinado) ou,
um pagamento único. O VGBL é classificado como seguro
de pessoa, enquanto o PGBL é um plano de previdência
complementar.

PLANOS POR SOBREVIVÊNCIA: VGBL e PGBL



* Em ambos os casos, o imposto de renda incide
uma única vez, no momento do resgate ou
recebimento da renda.

* Entretanto, enquanto no VGBL o imposto de renda
incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL o
imposto incide tanto sobre o valor aplicado quanto
sobre seus rendimentos.

DIFERENÇA NA TRIBUTAÇÃO ENTRE VGBL e PGBL



* O VGBL é indicado para:

* quem declara o IR no formulário simplificado
ou é isento, pois os aportes não podem ser
abatidos da declaração do IR;

* clientes que já possuem o PGBL e que desejam
investir mais de 12% da renda bruta anual
tributável em um plano de previdência.

DIFERENÇA NA TRIBUTAÇÃO ENTRE VGBL e PGBL



* Para evitar a bitributação no PGBL, é permitido deduzir
as contribuições ao PGBL (valor aplicado) na declaração de
ajuste anual do imposto de renda para pessoas físicas
(IRPF), desde que seja utilizado o modelo completo e o
valor a ser deduzido não ultrapasse 12% da renda bruta
recebida no ano.
OBS: o titular do plano deve estar contribuindo para o Regime Geral (INSS) ou o Regime
Próprio dos Servidores Públicos, ou ainda, estar aposentado pelo INSS. No caso da dedução
de contribuições de um plano júnior, o dependente acima de 16 anos deverá estar
contribuindo para o Regime Geral (INSS).

DIFERENÇA NA TRIBUTAÇÃO ENTRE VGBL e PGBL



* Em 2005, o governo criou uma nova opção de tributação
para a Previdência Complementar, possibilitando menores
alíquotas de imposto de renda para quem mantiver os
recursos investidos por maior tempo.

* Conforme a legislação em vigor, os investidores têm 2
opções de tributação, podendo escolher a que for mais
adequada às suas necessidades: a tributação progressiva
compensável e a tributação regressiva definitiva.

TRIBUTAÇÃO



* Na Tributação Progressiva Compensável, os
resgates têm a incidência de IR na fonte, feita com
base na alíquota única de 15%, de forma antecipada,
com posterior ajuste na declaração anual de IR. No
recebimento de renda, a incidência de IR é feita
conforme a Tabela Progressiva do IR vigente à época
do recebimento.

TRIBUTAÇÃO



* Na Tributação Regressiva Definitiva, a incidência
de IR ocorre de forma definitiva e exclusiva na fonte,
no resgate ou no recebimento de renda. Ela é
variável, começando com alíquota de 35% com
redução de 5% a cada 2 anos até atingir 10% para
prazos acima de 10 anos. Neste caso, quanto mais
tempo o dinheiro ficar investido, menor a taxa de
imposto a ser paga pelo cliente.

TRIBUTAÇÃO



TRIBUTAÇÃO

REGRESSIVA DEFINITIVA      

(Toda a incidência de Imposto 

será exclusiva na fonte)

PROGRESSIVA COMPENSÁVEL

ATÉ 2 ANOS 35%

DE 2 A 4 ANOS 30%

DE 4 A 6 ANOS 25%

DE 6 A 8 ANOS 20%

DE 8 A 10 ANOS 15%

ACIMA DE 10 ANOS 10%

RESGATE: 15% NA FONTE MAIS AJUSTE 

NA DECLARAÇÃO ANUAL DO IR.        

PARA RENDAS CONFORME TABELA 

PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA 

VIGENTE À ÉPOCA DO RECEBIMENTO.

TRIBUTAÇÃO
PRAZO DE 

ACUMULAÇÃO DO 

APORTE



* Não existe rentabilidade mínima garantida durante a fase de acumulação
dos recursos, sendo a rentabilidade idêntica à do fundo onde os recursos
estão aplicados.

* Os fundos para aplicação dos recursos variam dos mais agressivos, que
investem até 49% do patrimônio em Renda Variável (RV), aos mais
conservadores, que aplicam apenas em títulos públicos e/ou privados.

* Portanto, há opções para os diferentes tipos de investidores, dependendo
de seu perfil de investimento, devendo-se atentar aos percentuais mínimo e
máximo de investimento em RV, nos fundos mais agressivos (verificar a
Política de Investimento de cada fundo!).

RENTABILIDADE DOS VGBLs e PGBLs



* Pode-se acompanhar, diariamente, por meio da
divulgação em periódico de grande circulação
definido no regulamento do fundo. No periódico
constarão a taxa de administração aplicada, o valor
do patrimônio líquido, o valor da cota e a
rentabilidade do mês e a acumulada no ano.

COMO ACOMPANHAR A RENTABILIDADE DO PLANO?



* A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
pode ser considerada a “conta” onde são alocadas
todas as contribuições/prêmios pagos.

* Nos planos PGBL e VGBL, esta provisão
corresponde ao próprio fundo de investimento ao
qual o investidor do plano faz jus.

PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER



* Já a Provisão Matemática de Benefícios
Concedidos pode ser considerada a “conta” para
onde é transferido todo o dinheiro da provisão
matemática de benefícios a conceder, quando o
participante/segurado entra em gozo do benefício
(começa a receber a renda).

PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS



* Nos planos com cobertura por sobrevivência deve-
se ter especial atenção aos custos envolvidos na
operação: carregamento (incidente sobre as
contribuições/prêmios) e taxa de administração
(incidente sobre o fundo de investimento que
subsidia o plano). Quanto maiores esses custos,
menos recursos ficarão na provisão.

CUSTOS



* Para o cálculo do valor a ser pago na forma de
Renda Mensal, será considerado o montante
acumulado na provisão (ao término do período de
acumulação), as tábuas biométricas de
sobrevivência (tabelas que informam a
probabilidade de sobrevivência, de acordo com a
idade) e a taxa de juros contratada.

CÁLCULO DA RENDA MENSAL



* O valor do benefício pago sob a forma de renda
será atualizado anualmente pelo indexador
adotado no regulamento do plano, podendo haver,
durante o período de pagamento da renda, o
repasse de excedentes financeiros (valores dos
rendimentos obtidos com a aplicação da provisão
matemática de benefícios concedidos que superem a
tábua biométrica e a taxa de juros contratada).

CÁLCULO DA RENDA MENSAL



* Durante o período de acumulação, é possível
solicitar, independentemente do numero de
prêmios/contribuições pagos, o resgate (saque) ou a
portabilidade (transferência para outro plano),
parcial ou total, dos recursos acumulados na
provisão, respeitados os prazos de carência e os
intervalos previstos no regulamento.

RESGATE E PORTABILIDADE DOS RECURSOS



* Destaca-se que as portabilidades só poderão ser
feitas entre planos da mesma espécie – entre
planos de seguro de vida com cobertura por
sobrevivência ou entre planos previdenciários, não
sendo possível a portabilidade de um plano VGBL
para um PGBL, ou vice-versa, por exemplo.

RESGATE E PORTABILIDADE DOS RECURSOS



* No que se refere ao resgate e à portabilidade, é
preciso ficar atento para que as empresas cumpram
os prazos estabelecidos no regulamento do plano
para o pagamento ou para a transferência dos
valores. No caso do não cumprimento dos prazos,
deve-se denunciar o fato à SUSEP.

RESGATE E PORTABILIDADE DOS RECURSOS



* Um contribuinte que faz sua declaração de renda
utilizando o modelo simplificado pode aplicar no
PGBL?

Resposta: Sim! Mas nesse caso estará sujeito à
bitributação. Para evitar isso, nessa hipótese, o
contribuinte deverá optar pelo VGBL.

MODELO SIMPLIFICADO DE IR x PGBL



* Um contribuinte que faz sua declaração de renda
utilizando o modelo completo pode aplicar mais do
que 12% de sua renda bruta no PGBL?

Resposta: Sim! Mas estará sujeito à bitributação
sobre o valor que exceder esse limite. Para evitar
isso, o contribuinte deverá limitar a aplicação no
PGBL a 12% de sua renda bruta anual, aplicando no
VGBL o que ultrapassar esse valor.

MODELO COMPLETO x MAIS DE 12% RENDA BRUTA NO PGBL



PRINCÍPIOS DE 
INVESTIMENTO



PRINCIPAIS FATORES DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

RENTABILIDADE

RISCO

LIQUIDEZ



Rentabilidade é um termo usado para expressar a valorização (ou 
desvalorização) de um determinado investimento em “%”. Também 

conhecido por “Retorno” em vez de Rentabilidade.

Rentabilidade = ((Preço Final/Preço Inicial)-1) x 100, onde:

* Preço Final: é o preço do ativo financeiro no final do período de 
cálculo da Rentabilidade;

* Preço Inicial: é o preço do ativo financeiro no momento da aplicação.

* Não se somam as rentabilidades para acumular! Multiplica-se!

RENTABILIDADE



A Rentabilidade Absoluta diz respeito ao retorno obtido, sem compará-
lo a outro investimento ou Índice de Referência (benchmark).

Já quando se fala em Rentabilidade Relativa, busca-se comparar o 
retorno obtido no investimento com algum outro indicador de 

referência.

Ex: Rentabilidade Fundo DI = 1,14%;
Rentabilidade do CDI = 1,16%;

Portanto, a Rentabilidade Relativa do Fundo comparada ao CDI =

% CDI = (1,14/1,16)*100 = 98,3% do CDI

RENTABILIDADE ABSOLUTA x RENTABILIDADE RELATIVA



A Rentabilidade Esperada é o valor esperado (a esperança) dos 
possíveis valores que o retorno de um ativo pode assumir. Ou seja, 
possibilidades de retornos futuros. Para o cálculo da Rentabilidade 
Esperada é comum a atribuição de probabilidades de ocorrência para 
cada evento.

RENTABILIDADE ESPERADA

CENÁRIO
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA

RETORNO 

PROVÁVEL

OTIMISTA 40% 1,25

PESSIMISTA 60% 1,03

1,12RETORNO ESPERADO

Retorno Esperado = (40% x 1,25) + (60% x 1,03) = 1,12



Quando se fala em Rentabilidade Observada ou Retorno Médio 
Histórico, trata-se de um evento passado, já ocorrido, logo 

pertencente ao campo da estatística descritiva, dado que para seu 
cálculo basta utilizar os dados históricos a que se tem acesso.

Não se somam as rentabilidades para acumular! Multiplica-se!

RENTABILIDADE OBSERVADA

MÊS RENTABILIDADE (1+Rent%) FATOR

AGO/16 1,00% (1+1,00%) 1,0100    

SET/16 2,30% (1+2,30%) 1,0230    

OUT/16 -1,75% (1+ (-1,75%)) 0,9825    

1,51%Rentabilidade Observada 3 meses

Rentabilidade Observada 3 meses = (1,0100 * 1,0230 * 0,9825) – 1 = 1,51%



Nos documentos de divulgação dos fundos de 
investimentos é obrigatória a frase: “Rentabilidade 
passada não é garantia de Rentabilidade futura”!

Em outras palavras, a Rentabilidade Observada não 
quer dizer que a Rentabilidade Esperada seja a 

mesma.

RENTABILIDADE OBSERVADA



É importante ressaltar que a regulamentação de fundos não 
permite garantia de rentabilidade ao Cotista. Por isso, o 

gerente de relacionamento não pode dizer que “um fundo 
rende X%”. A informação ao investidor sobre a rentabilidade 
de um fundo pode ser: “O fundo rendeu X% em Y meses e o 

gestor estima uma rentabilidade para o próximo período 
de Z%”.

RENTABILIDADE OBSERVADA



Pode-se definir Risco como sendo a volatilidade de 
resultados não esperados ou uma estimativa para 
as possíveis perdas de uma instituição financeira, 

um fundo de investimento ou um investidor, devido 
às incertezas de suas atividades diárias.

RISCO



RISCO

Risco é a possibilidade de perda existente na busca de um ganho.

O Risco necessariamente deve possuir três elementos:

* Incerteza (Probabilidade);

* Possível Perda (O que se pretende analisar e controlar);

* Possível Ganho (É a contra-partida de não ter ocorrido o Risco).



Gerenciamento de Risco é o conjunto de 
pessoas, sistemas e medidas de controle, 
utilizado para medir e controlar os riscos 

inerentes às atividades diárias de um 
instituição.

GERENCIAMENTO DE RISCO



GESTÃO DO RISCO

Gestão do Risco: (Passos para tornar a gestão de risco eficiente) 

* Identificação: tipos de riscos (Mercado, Crédito, Liquidez), natureza

dos eventos...

* Mensuração: probabilidade de ocorrência, tamanho do Impacto,

perda máxima potencial (VaR), ou seja, transformar em números.

* Controle: fazer ao longo do tempo o acompanhamento dos limites

de alocação, a previsão de cenários econômicos, etc...



No Mercado Financeiro, são usados 3 conceitos muito importantes 
sobre investimento que são: RISCO, RETORNO e INCERTEZA.

O Retorno pode ser entendido como sendo uma medida numérica da 
apreciação do capital investido, ao final de um horizonte de 

investimento. 

Obviamente, existem incertezas ligadas a esse retorno que se obtém 
ao final do período de investimento.

Uma avaliação numérica dessa incerteza é o que se chama de Risco.

Risco é a incerteza de um retorno esperado!

RISCO



Todo investimento tem Risco, mesmo que num primeiro 
olhar o gerente e o investidor não percebam!

Até mesmo um CDB aparentemente tranquilo apresenta 
Risco de Crédito (risco de a instituição quebrar) e Risco de 

Mercado (risco de flutuação na taxa de juros).

No caso de um fundo de investimento, por exemplo, o 
prospecto aponta os riscos do investimento.

RISCO



Um conceito frequentemente associado a Risco é 
Volatilidade, que se refere ao grau médio de variação das 
cotas de um determinado ativo em determinado período.

É uma ferramenta muito importante para quem atua com 
investimentos, pois nesse mercado o investidor está sempre 

querendo saber a tendência das variáveis, bem como a 
velocidade em que elas vão se movimentar.

Em certo sentido, a Volatilidade é uma medida da 
velocidade do mercado.

VOLATILIDADE



Os mercados que se movem lentamente são mercados de 
baixa volatilidade, e os que se movem rapidamente são 
mercados de alta volatilidade. E, como o risco precisa ser 

mensurado, a volatilidade acaba sendo uma medida 
utilizada.

Por Volatilidade, podemos entender a medida estatística da 
possibilidade de o ativo cair ou subir, muitas vezes de forma 

significativa, em um determinado período de tempo (dia, 
mês ou ano, por exemplo).

VOLATILIDADE



Teoricamente, o valor da volatilidade associado ao preço de 
uma mercadoria é a variação de preço referente a um 

desvio-padrão, expresso em porcentagem, ao fim de um 
período de tempo.

Em outras palavras, se um ativo tem preço hoje de R$ 50,00 
com volatilidade de 20% ao ano, espera-se que o preço

desse ativo, daqui a um ano, em média, esteja entre R$ 40 
(R$ 50 – (20% * R$ 50)) e R$ 60 (R$ 50 + (20% * R$50)), com 

um determinado grau de confiança.

VOLATILIDADE



Grau de Confiança ou Intervalo de Confiança é uma 
faixa de valores dentro da qual se espera encontrar o 
verdadeiro valor da média da população. A vida real 
impede o estudo de toda a população, por isso os 
pesquisadores tentam inferir de uma Amostra da 

população.

O Desvio-padrão e a Variância estudam as distâncias 
dos pontos para a média desses pontos.

VOLATILIDADE



Como medida de risco, a volatilidade pode ser 
calculada de várias formas. A medida mais utilizada, 
mas não a única, para medir o risco é a Variância ou 
o Desvio-padrão da rentabilidade histórica de um 

determinado investimento. 

Quanto maior o período escolhido, melhor a 
obtenção das estatísticas!

VOLATILIDADE



O desvio-padrão é a raiz quadrada da variância e é uma 
medida de dispersão que estuda quão dispersas estão as 

observações da média dessas observações. Quanto maior a 
variância ou o desvio-padrão, maior a volatilidade do ativo.

Supondo 2 fundos: A e B. O desvio-padrão dos retornos 
diários do fundo A é maior que o do fundo B e, portanto, 

pode-se concluir que o fundo A tem volatilidade maior que 
do fundo B. Ou seja, as cotas do fundo A variam mais do 

que as cotas do fundo B e, portanto, mais risco!

VOLATILIDADE



LIQUIDEZ

O Certificado de Recebíveis Imobiliários, por exemplo, não 
oferece liquidez antes do prazo de vencimento. Logo, ao 
vender produtos que não oferecem liquidez antecipada, o 

gerente tem de deixar isso bem claro para o cliente que terá 
seus recursos privados durante o prazo da operação.

Suponha também, por exemplo, um investidor que deseja 
acumular poupança para dar entrada num apartamento 

daqui a 6 meses. Decerto que o PGBL não será um produto 
indicado para ele, dadas suas restrições de liquidez.



LIQUIDEZ

Outro exemplo de questões de liquidez é o 
investimento em ações, que tem liquidez em “D+3” 

no mínimo. No caso de fundos de ações, a liquidez é, 
via de regra, em “D+4”. 

É importante ressaltar que são dias úteis e não dias 
corridos.



LIQUIDEZ

O Investidor, para evitar transtornos maiores 
no futuro tem que ficar bem atento, pois às 
vezes o investimento é excelente em termos 
de rentabilidade e risco, mas não irá atender 

às suas necessidades de liquidez! 



PRINCIPAIS RISCOS DO INVESTIDOR

RISCO DE 
MERCADO

RISCO DE 
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RISCO DE MERCADO

O Risco de Mercado é a resultante das mudanças no 
comportamento do preço de um ativo diante das 

condições de mercado. Pode-se definir como sendo 
uma medida da incerteza relacionada aos retornos 
esperados de um investimento em decorrência de 
variações em fatores de mercado, como taxas de 
câmbio, taxas de juros, preço de commodities e 

preço de ações.



RISCO DE MERCADO

Para entender e medir possíveis perdas devido às 
flutuações de mercado, é de extrema importância saber 
identificar e quantificar o mais corretamente possível as 

volatilidades e as correlações dos vários fatores que podem 
impactar a dinâmica do preço de um ativo.

A Correlação é uma medida estatística que indica não só 
como duas variáveis se relacionam, mas também com que 

intensidades esses dados se movimentam juntos.



RISCO DE MERCADO

O Risco de Mercado pode ser analisado de 2 maneiras distintas:

* Risco de Mercado Absoluto: é uma medida das perdas de uma
carteira de investimentos sem que haja qualquer vínculo com os índices
de mercado;

* Risco de Mercado Relativo: é uma medida da variação da
rentabilidade de um determinado portfólio em comparação a certo
índice utilizado como parâmetro (benchmark).
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RISCO DO MERCADO DE CÂMBIO

Este risco decorre da exposição às oscilações nas taxas de 
câmbio. 

Imagine uma empresa que utiliza grande quantidade de 
produtos importados na sua produção. Se a taxa de câmbio 

subir, a lucratividade dessa empresa deve diminuir, 
principalmente se os preços dos seus produtos forem muito 

sensíveis a variações. 

Ato contínuo, o Investidor irá depreciar as ações dessa 
empresa!



RISCO DO MERCADO DE JUROS

Este risco é oriundo do impacto das oscilações das taxas de 
juros e interfere diretamente na gestão dos investimentos. 

Imagine um Fundo de Renda Fixa. Sabe-se que o preço dos 
títulos de renda fixa é influenciado diretamente pela 

oscilação na taxa de juros. Assim, quando a taxa de juros 
sobe, o preço do título de renda fixa cai, e vice-versa.

Dessa forma, variações nas taxas de juros afetam os títulos de 
renda fixa e, consequentemente, a cota dos fundos de renda 

fixa.



RISCO DO MERCADO ACIONÁRIO

É o tipo de risco que afeta qualquer investidor que possua carteira de 
investimentos contendo uma ou mais ações. 

Se você prestar atenção ao mercado, notará que diversos fatores 
afetam o mercado acionário e, quando o mercado acionário está em 

baixa, muitos investidores acabam tomando decisões não muito 
estruturadas, vendendo suas posições, levando, consequentemente, os 

índices de bolsa mais para baixo ainda.

O mercado acionário é um risco de mercado porque os preços das 
ações são o resultado de forças de mercado, como oferta e procura.



RISCO DO MERCADO DE COMMODITIES

Este risco acontece quando ocorre qualquer mudança no preço de 
uma determinada commodity. A palavra commodity abrange tanto as 

“soft” commodities, como cereais e produtos ligados à alimentação, 
quanto as “hard” commodities, como metais e o petróleo.

O risco das commodities pode ter um impacto maior do que a princípio 
se imagina. Uma alta expressiva de petróleo, como a corrida na década 

de 1970, causaria consequências desastrosas para empresas de 
diferentes perfis, como, por exemplo, uma transportadora, que teria 

seu custo de transporte aumentado fortemente devido ao aumento nos 
preços dos combustíveis derivados de petróleo. Outro exemplo é o 

posto de gasolina e consumidores.



RISCO DE MERCADO EXTERNO

O fenômeno da globalização é um fato, inclusive no mercado 
financeiro. Com a forte liquidez mundial e as baixas taxas de juros 
pagas nos países desenvolvidos, os investidores buscaram outras 

opções de investimento, desembarcando nos países em 
desenvolvimento, inclusive no Brasil, que tem um mercado financeiro 

adequadamente regulado. 

Hoje, o estrangeiro tem uma importante participação na bolsa brasileira 
e tem forte presença no setor produtivo.



RISCO DE MERCADO EXTERNO

Logo, fatores macroeconômicos como crises mundiais 
acabam afetando o mercado local, pois os estrangeiros, 

necessitando de recursos, acabam solicitando resgate de 
seus investimentos, o que pressiona para baixo os índices 
de bolsa, por exemplo, e obriga o Banco Central a tomar 

medidas, alterando a taxa SELIC. 

Esse vai e vem de recursos no país afeta, ainda, a taxa de 
câmbio.



RISCO DE MERCADO EXTERNO

Outro fator relevante são questões específicas de 
cada país onde se está investindo. Pode haver, por 

exemplo, um evento político que não permita o 
resgate do título ou a repatriação dos recursos 
temporária ou definitivamente, sem falar nas 

questões fiscais. Afinal, se mesmo aqui dentro não 
temos controle sobre as decisões do governo, 

imagine lá fora.



RISCO DE CRÉDITO

Esta forma de risco pode ser considerada como a 
dominante no mercado financeiro nos dias de hoje.

Relaciona-se a prováveis perdas quando um dos 
contratantes não tem como honrar seus 

compromissos (default). 

As perdas, nesse caso, correspondem aos recursos 
que não serão mais recebidos



TIPOS DE RISCO DE CRÉDITO
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RISCO DO PAÍS

É o risco de um país deixar de pagar os juros e o principal de 
sua dívida externa, declarando moratória (Argentina). 

Nesse caso, o país fica impedido de captar recursos no 
mercado internacional. 

O risco do país é medido em números e, quanto maior esse 
número, maior o risco de o país não honrar a dívida e, logo, 

maior a taxa de juros requerida pelo investidor para comprar 
os títulos desse país.



RISCO POLÍTICO

Refere-se a restrições ao fluxo de capitais entre 
países, estados ou municípios, impedindo a 
contraparte de honrar as suas obrigações. 

Pode ocorrer quando há golpes militares, novos 
planos econômicos ou em decorrência de novas 

eleições.



RISCO DE FALTA DE PAGAMENTO 

Pode ser visualizado quando uma das 
partes em um contrato não pode mais 

honrar os seus compromissos assumidos 
(default).



RISCO DE LIQUIDEZ

* Risco de liquidez de fluxo de caixa (descasamento):

* Risco de liquidez de mercado: Uma transação pode não ser viável aos
preços vigentes de mercado devido ao fato do volume envolvido ser
muito elevado em relação aos volumes normalmente transacionados.
Esse tipo de risco é um problema comum no Mercado de Balcão.
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RISCO DE LIQUIDEZ

O descasamento de fluxos de entradas e saídas pode 
trazer problemas para a empresa, tais como 

necessidade de empréstimos repentinos a taxas 
elevadas, multas contratuais por atraso de 

pagamentos ou até mesmo a venda de um bem 
patrimonial por preço abaixo do mercado para 

quitação de dívidas assumidas.



RISCO DE LIQUIDEZ

O Risco de Liquidez é de difícil quantificação, 
podendo variar de acordo com as condições de 

mercado. Os bancos, especialmente, preocupam-se 
em demasia com o Risco de Liquidez, uma vez que o 
sucesso de suas operações depende totalmente da 
confiança de seus clientes, e a não conexão de seus 
pagamentos no tempo certo pode acabar com essa 

confiança.



ADEQUAÇÃO PRODUTOS X PERFIL DO INVESTIDOR

É muito importante que no mercado financeiro ocorra a 
indicação de investimentos corretos, que se adequem às 

necessidades de cada um dos investidores. Assim, deve-se 
sempre observar:

*Quais são os objetivos do investidor;
* Qual o horizonte de investimento (prazo) em que se deseja 

alcançar o objetivo;
* Qual o Risco x Retorno do investimento;

* Se está ocorrendo a diversificação dos investimentos.



OBJETIVOS DO INVESTIDOR

Se o objetivo do investidor é acumular para a aposentadoria, fundos 
de previdência devem estar na mira; ações também.

Se o objetivo dele é a preservação do capital, ativos com baixo risco 
devem ser olhados.

Se o objetivo é renda, ações de empresas que pagam bons dividendos 
podem ser  consideradas, além de outros ativos que pagam juros 

periódicos (NTNBs e Debêntures).

Por fim, se o cliente deseja poupar para trocar seu carro, aplicações de 
renda fixa costumam ser mais adequadas.



HORIZONTE DE INVESTIMENTO

Conhecer o prazo em que se deseja alcançar o 
objetivo também é de suma importância. Estabelecer 

objetivos de curto, médio e longo prazos é 
fundamental para uma correta alocação da carteira 

de investimentos. É normal a pessoa ter mais 
objetivos do que capacidade de poupança e, por isso, 

determinar quais são os objetivos prioritários é 
sempre difícil, mas deve ser feito.



RISCO X RETORNO

Sem um mínimo de risco, não há retorno, certo? 
Mas se pode escolher que tipo de risco se aceita ou 

até que nível de risco se tem certa tranquilidade.

Dentro dessa concepção, Markowitz desenvolveu um 
modelo básico de carteira (Fronteira Eficiente) que 
mostra a importância da variância como medida de 
risco de um portfólio. Você quem escolhe a carteira 

através do binômio risco x retorno.



DIVERSIFICAÇÃO

Uma das técnicas para reduzir o risco na seleção de 
ativos é a Diversificação! 

A diversificação é a melhor estratégia de 
investimento e significa não colocar todos os ovos 

numa mesma cesta

Com a diversificação, o investidor consegue suportar 
perdas em algumas aplicações, porque poderá estar 

ganhando em outras.
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