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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma pesquisa cujo foco é a análise da evolução da indústria de 
fundos de investimentos no Brasil, e sua importância para economia nacional. Com a 
implantação do Plano Real, (Plano de Estabilidade Econômica), em 1994, o cenário 
econômico brasileiro mudou drasticamente, passou-se a conviver com uma relativa 
estabilidade monetária, e como conseqüência, o sistema financeiro nacional passou a 
conviver com margens reduzidas de rentabilidade, com o estreitamento do mercado, a 
entrada de bancos internacionais, a eliminação dos ganhos inflacionários e o surgimento 
e sofisticação de instrumentos financeiros.Nesse novo cenário econômico, surgiram 
novas demandas para o mercado financeiro, e foi a partir desse momento que a indústria 
de fundos de investimentos cresceu e consolidou-se, apresentando a maior evolução e 
desenvolvimento, dentre os produtos de captação bancária. Essa indústria administra um 
patrimônio superior a R$ 700 bilhões (dez/2005) equivalente a cerca de 40% do PIB  
brasileiro e ganha cada vez mais importância na economia nacional, como instrumento de 
poupança a disposição de significativa parcela da população, e como provedora de 
recursos para o setor produtivo e para o governo no financiamento e alongamento da 
dívida pública do país.Na caracterização da pesquisa busca-se contextualizar a evolução 
da indústria dos fundos de investimentos ao longo dos últimos 11 anos (1994 – 2005), e a 
forma que esse tipo de investimento financeiro evoluiu e desenvolveu-se no mercado 
financeiro brasileiro. O estudo de caso também busca relatar os impactos e tendências 
desse segmento, e sua importância para economia nacional, sobretudo no financiamento 
da  Dívida Pública Brasileira. 
 
 
Palavras-chave: Economia Brasileira, Dívida Pública, Sistema Financeiro, Mercado 
Financeiro, Fundos de Investimentos.  
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ABSTRACT 
This work presents, a research, with focus in the analysis of the evolution of the industry of 
investment fund in Brazil, and its importance for national economy. With the implantation 
of the Real Plan, (Plan of Economic Stability), in 1994, the Brazilian economic scene 
moved drastically, it was transferred to coexist it a relative monetary stability, and as 
consequence, the national financial system started to coexist: reduced edges of yield, with 
the nip of the market, with the entrance of international banks, the elimination of the 
inflationary profits and the sprouting and sophistication of financial instruments. In this new 
economic scene, new demands for the financial market had appeared, and were to leave 
of this moment that the industry of investment fund, grew and was consolidated, 
presenting the biggest evolution and development, amongst the products of banking 
captation. This industry manages a patrimony superior the R$ 650 billion, (jul/2005), 
equivalent about 42% of the Brazilian GIP and gains each time more importance in the 
national economy, as instrument of saving the disposal of significant parcel of the 
population, and as supplier of resources for the productive sector and the government in 
the financing and allonge of the public debt of the country. In the characterization of the 
research one searchs to context  the evolution of the industry of the investment funds to 
the long one of last the 11 years (1994 - 2004), and the form that this type of financial 
investment evolved and was developed in the Brazilian financial market. The case study 
also it searchs to tell to the impacts and trends of this segment, and its importance for 
national economy, over all in the financing of the Brazilian Public Debt. 
 
 
Keyword: Brazilian economy, Public Debt, Financial System, Financial Market, 
Investment fund. 
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INTRODUÇÃO 
     A economia mundial está presenciando um período de transformações radicais, 

principalmente com a internacionalização ocorrida nas duas últimas décadas, gerando 

conseqüências nas atividades econômicas, políticas e sociais. No Brasil, o impacto da 

crescente globalização da economia mundial é brutal para as empresas e setores nacionais. 

O país mantinha uma economia fechada, setores subsidiados, mercados monopolizados, 

parques tecnológicos defasados, e de repente suas empresas, para sobreviverem, tiveram 

que competir sem esses privilégios numa economia global. 

     Depois do Plano de Estabilização Econômica, traduzido no Plano Real, o sistema e o 

mercado financeiro os quais exportavam tecnologia de mercado financeiro em contextos de 

inflação, agora procuram no exterior a experiência construída nas culturas da estabilidade e 

alteram radicalmente o estilo de atuação. Hoje, como nos diversos setores da economia, o 

setor financeiro depende, para sobreviver, da rapidez com que interpretam os sinais do 

mercado, da flexibilidade com a qual redefinem a cada momento seus rumos, da habilidade 

em responder ao mercado, em antecipar-se às suas expectativas, em surpreendê-lo.  

     No Brasil, o atual panorama do sistema financeiro brasileiro apresenta tendências que 

exigem o reposicionamento, ora em implantação, entre as principais medidas destacamos: 

 Redesenho do Sistema Financeiro Brasileiro, com a fusão de bancos privados nacionais, 

privatização e liquidação de bancos estaduais; 

 Aceleração do processo de fusão e aquisições e crescimento da participação de bancos 

estrangeiros; 

 Acirramento da concorrência e redução de tarifas; 

 Intensificação da participação no mercado de concorrentes não-bancários; 

 Crescimento de automação bancária; 

 Uso de canais não convencionais de distribuição de produtos financeiros; 

 Crescimento dos mercados de previdência privada, fundos de investimentos, seguros, 

financiamento imobiliário, cartões e turismo; 

 Crescimento da securitização de recebíveis e operações de crédito; 

 

     Nesse contexto, e com o país conseguindo finalmente reduzir os índices e inflação, o 

setor financeiro prosperou, sobretudo a industria de Fundos de Investimentos. Os fundos 

mútuos de investimentos brasileiros são hoje um instrumento de poupança à disposição de 

parcela significativa da população. As vantagens de aplicar recursos por meio de fundos de 

investimentos são evidentes, lembrando ainda que o sucesso desta modalidade deve-se ao 

fato de oferecer ao público a oportunidade de dispor da experiência de profissionais 
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qualificados, acesso aos diversos mercados de ativos financeiros e custos compartilhados 

de forma condominial. (REVISTA EXAME 08/2005). 

     A indústria de fundos de investimento no Brasil administra aproximadamente R$ 700 

bilhões (dez/2005), sendo a mais diversificada, sofisticada e competitiva entre os países 

emergentes. É possuidora de um grande leque de alternativa para os investidores. hoje com 

54% de todos os ativos financeiros da economia brasileira. (REVISTA EXAME, 8/2005). 

     A estabilidade monetária foi o grande propulsor da indústria nesses últimos onze anos, 

porque propiciou novas perspectivas de investimento para os brasileiros. Os últimos anos de 

estabilidade monetária mostraram que essa preferência era resultado da falta de parâmetro 

para comparações. Antes os investidores só conseguiam enxergar o curto prazo, que já era 

sombrio, anestesiando-se com a rentabilidade nominal (sem descontar a taxa de inflação) 

das aplicações. Sua ilusão financeira era alimentada por números que chegaram a ser 

assustadoramente altos.(Site: ANBID 2005, 48 ANOS DE HISTÓRIA DOS FUNDOS) 

     No período, pós Plano Real, a indústria de fundos de investimento brasileira vem 

passando por profundas modificações. Em paralelo ao crescimento do volume administrado, 

novos produtos têm sido lançados, empresas de gestão independente têm sido criadas e 

operações financeiras que até então eram exclusividade de tesourarias de bancos têm sido 

oferecidas aos investidores por meio de fundos diferenciados. O investidor comum, que até 

alguns anos atrás tinha de se contentar entre fundos convencionais de renda fixa ou de 

ações, hoje se vê diante de uma gama de produtos que lhe permite participar de operações 

estruturadas, com nomes e expressões técnicas, muitas vezes, desconhecidas ou pouco 

esclarecedoras em seu significado. Ao mesmo tempo, a expectativa de queda na taxa de 

juros incentiva a diversificação de investimentos em uma cesta maior de produtos e estimula 

a busca por retornos mais expressivos. .(Site: ANBID 2005, 48 ANOS DE HISTÓRIA DOS 

FUNDOS) 

     Nos últimos anos, a indústria de fundos tem exercido um importantíssimo papel como 

financiadora da dívida pública interna. Hoje, quase 80% dos recursos dos fundos são 

destinados à compra de títulos públicos. Isto é importante devido à capitalização que o 

conceito de condomínio dos fundos permite, garantindo assim a capacidade de 

financiamento das contas públicas, sobretudo, nos períodos de maior desequilíbrio 

macroeconômico. Nestes momentos, a relação risco/retorno fica bastante favorável aos 

títulos públicos, dado que a necessidade de financiamento do setor público cresce muito (tal 

fato ocorre, invariavelmente, fruto da condução da política macroeconômica ou de uma 

fragilidade estrutural não resolvida, como, por exemplo, nas contas externas brasileiras, que 

nos torna vulneráveis também à conjuntura externa, ou melhor, ao nível de liquidez 

internacional).  
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     Pelo exposto, temos como objetivo, neste trabalho, um relato histórico e descritivo das 

grandes transformações ocorridas na economia brasileira, enfatizando o endividamento do país 

após a estabilização econômica, a globalização do sistema financeiro brasileiro, a evolução e 

características dos fundos de investimentos no Brasil e no mundo, uma análise do vertiginoso 

crescimento desse tipo de aplicação financeira pós plano real, suas tendências e importância 

para economia brasileira sobretudo no atual momento econômico. 

     O trabalho está assim estruturado: a primeira parte, introdução, apresenta assuntos 

relativos ao tema; a segunda parte compor-se-á de quatro capítulo sendo que o primeiro 

relata e descreve a economia e a dívida pública brasileira ao contextualizar 

cronologicamente os principais movimentos ocorridos em nossa economia, nos últimos 

anos, enfatizando o período pós-plano real. O segundo capítulo trata da política monetária 

brasileira os movimentos e seus instrumentos, seus efeitos e impactos no sistema financeiro 

e na economia nacional nos últimos anos. O terceiro capítulo descreve os fundos de 

investimentos financeiros, sua história evolutiva e as principais características técnicas 

desse tipo de aplicação. O quarto capítulo descreve a evolução, análise e tendências dos 

fundos no Brasil, sua composição e importância para economia brasileira, analisa-se o seu 

expressivo crescimento nos últimos anos e sua relação com a dívida pública federal, suas 

tendências e reflexo na economia. A terceira parte do trabalho constitui a conclusão pelo 

posicionamento evolutivo dos fundos no mercado financeiro brasileiro, analisando e 

sugerindo novos passos e mercados para continuidade da pujança dessa indústria.  
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1. ECONOMIA E A DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA 
 
1.1 Economia Brasileira 
 

     Ao se considerar desenvolvimento econômico de um país como o crescimento do 

produto e a alteração da estrutura produtiva, no sentido de bens mais complexos e com 

maior produtividade dos fatores de produção, o Brasil constituiu um dos exemplos mais bem 

sucedidos no período do pós-guerra. A partir da passagem de uma economia agrário-

exportadora para uma economia industrial, com o conseqüente aumento da urbanização, o 

país registrou taxas médias de crescimento em torno de 7% a.a, apresentando ampla 

transformação na base produtiva e nas condições de vida da produção. Esse processo 

ganhou maior ímpeto já a partir da década de 30. (Banco do Brasil, 1999)  

 

1.1.1. O Brasil na década de 80 
 
     Duas temáticas caracterizaram os anos 80: a continuidade da crise herdada da década 

anterior e  o início, a partir de 1985, do período denominado “Nova república”, que elegeu o 

combate a inflação como meta principal que foi tentado de diferentes formas, com uma série 

de planos econômicos (Plano Cruzado, Bresser, Verão) que visavam quedas abruptas da 

inflação, intercalados por períodos de controles ortodoxos. 

     No final da década de 70 e início da de 80, ocorriam profundas transformações no 

cenário internacional, trazendo à tona, novamente, a vulnerabilidade da economia brasileira 

aos condicionantes externos. Em 1979, deu-se o segundo choque do petróleo e a reversão 

nas condições de financiamento internacional, com a elevação das taxas de juros 

internacionais, em um momento em que o endividamento externo brasileiro era crescente. 

Nesse ano, os juros líquidos da dívida externa já correspondiam a 28% do valor das 

exportações e o País apresentou déficit em transações correntes da ordem de US$ 10,8 

bilhões, que foi apenas parcialmente coberto pela entrada de capitais (de US$ 7,7 bilhões), 

ocasionando “queima” de US$ 2,2 bilhões nas reservas. Pode-se considerar 1979 como o 

início da crise cambial. (Banco do Brasil, 1999).  

     Internamente, já se fazia sentir a deterioração da situação fiscal do Estado, reflexo da 

redução na carga tributária bruta, do aumento no volume de transferências e dos déficits das 

empresas estatais. O desequilíbrio externo, os chamados “choque de oferta” (petróleo e 

comportamento insatisfatório da agricultura) e os déficits públicos geravam pressões 

inflacionárias que tendiam a se propagar devido aos mecanismos de indexação da 

economia. (Banco do Brasil, 1999). 

     Vasconcelos et alli, em Economia Brasileira Contemporânea, 1996, discorrem: 
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Com isso, a inflação em 1979 saltou para os 77% a.a., com tendência 
aceleracionista. Outro resultado negativo foi o crescimento acentuado do 
processo especulativo, que ocorreu por duas razões: em primeiro lugar, pela 
maxidesvalorização cambial, que rompeu uma regra que atravessou intacta 
mais de uma década – a das minidesvalorizações. Em segundo lugar, a 
prefixação da correção monetária provocou grande perda nos ativos 
financeiros, o que levou à fuga desses ativos e à profunda retração do 
sistema financeiro, direcionando os recursos para a especulação com 
estoques. Isso se fez, inclusive, com um amplo processo de antecipação de 
importações, uma vez que o câmbio se valorizou em 1980. A variação da 
taxa de câmbio foi de 61,7%, abaixo, portanto, da taxa de inflação, 
corroendo a maxi no final de 1979. A piora na situação cambial levou o 
governo, já em 1980, a reverter a política econômica e adotar uma política 
ortodoxa, denominada “ajustamento voluntário”, pois ainda não recorreria ao 
FMI e à renegociação da dívida (o que ocorreria mais tarde). O diagnóstico 
permaneceu sendo o tradicional excesso de demanda interna.  
 
As dificuldades crescentes para a renovação dos empréstimos externos, 
juntamente com o seu encarecimento, fizeram com que a política interna se 
pautasse pela redução da necessidade de divisas, através do controle da 
demanda interna. O sucesso dessa estratégia dependia do tamanho da 
recessão resultante ou do sucesso na reorientação dos fatores produtivos 
para a atividade exportadora, com o qual poder-se-ia fazer o ajuste com 
menor perda de produto.  
 
Ponto central nessa mudança de cenário é a alteração na política 
econômica norte-americana. A partir de 1979, o Federal Reserve Bank 
(FED) adotou política monetária restritiva, visando conter a tendência de 
desvalorização do dólar que se verificava desde a adoção do câmbio 
flutuante em 1973. Para tal, restringiu o crédito e dificultou o financiamento 
do Tesouro Americano, tentando forçar o ajustamento da economia. Ao ter 
que se financiar no mercado em uma situação de aperto creditício, 
elevaram-se violentamente as taxas de juros, o que transformou os EUA no 
grande absorvedor da liquidez mundial.  
 
Nesse contexto de taxas de juros mais elevados e maior dificuldade de 
obter recursos para rolar os passivos acumulados, muitos países em 
desenvolvimento enfrentaram problemas com a dívida externa – levando à 
insolvência polonesa e Argentina e à moratória mexicana, no chamado 
“setembro negro” (1982) situação que provocou o rompimento completo do 
fluxo de recursos voluntários aos países em desenvolvimento.  
 
O resultado da política adotada foi uma profunda recessão em 1981 e 1983, 
e baixo crescimento em 1982, com grande queda da renda per capita no 
período. O setor mais prejudicado na recessão foi o industrial. A inflação, 
que havia ficado estável (próximo aos 100% a .a .em 1981/82) acelerou. A 
taxa ultrapassou os 200% em 1983, devido a alguns choques de oferta e à 
deterioração da situação financeira do Estado. A política foi bem sucedida 
no tocante ao comércio exterior, observando-se profunda reversão no saldo 
da balança comercial, que passou de um déficit em 1980 para superávits da 
ordem de US$ 6,5 bilhões em 1983 e um recorde de US$ 13,1 bilhões em 
1984.  
 
O sucesso do ajustamento externo foi decorrente em parte da própria 
recessão que levou a grande queda nas importações e dos estímulos ao 
aumento das exportações. Em 1984, o superávit foi atingido mesmo com 
recuperação do produto. Isso pode ser explicado, em boa medida, pelo 
sucesso do II PND, que permitiu amplo processo de substituição de 
importações e criou setores com competitividade externa, para elevar as 
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exportações, eliminando o desequilíbrio estrutural do Balanço de 
Pagamentos brasileiro a tendência a déficits decorrentes da expansão 
econômica.  
 
O lado problemático do ajustamento era o equacionamento das contas 
internas, que não se resolveria com a geração de superávits externos. A 
dificuldade básica era que as obrigações da dívida externa não estavam 
distribuídas entre os setores da economia em proporção à importância 
desses setores. Assim, o ônus da dívida recaía de forma mais violenta 
sobre alguns setores, que precisavam realizar um esforço de poupança para 
adquirir as divisas e remetê-las ao exterior. Esse é o problema interno do 
ajuste externo.  
 
No caso brasileiro, 80% da dívida era do setor público, em decorrência do 
processo de estatização (socialização) da dívida externa, enquanto a maior 
parte da geração do superávit se dava no setor privado. Para o governo 
adquirir as divisas, ele deveria gerar superávit fiscal compatível com a 
transferência externa ou emitir moeda ou, ainda, endividar-se internamente.  
 
A primeira alternativa era inviável, pois a situação fiscal do setor público já 
vinha se deteriorando desde o II PND, sendo agravada pela política de 
ajustamento externo. A segunda opção mostrava-se incompatível com a 
política de controle da absorção interna, manutenção de taxas de juros 
elevadas e tentativa de controle inflacionário. A única alternativa viável era 
representada pelo endividamento interno, através da colocação de títulos 
públicos, que se fazia em condições cada vez mais precárias: maiores juros 
e menores prazos. Esse processo acelerou a deterioração das contas 
públicas e ampliou o grau de indexação da economia.  
 
Um último ponto a ser destacado é que esse processo de ajustamento 
externo deu-se em um contexto de abertura política com amplos 
questionamentos sobre a condução da política econômica pelo governo. 
Esse fato manifestou-se na derrota do partido do governo nos principais 
estados na eleição para governadores em 1982. A aceitação do país por 
assumir todo o peso do ajustamento era cada vez mais criticado e 
ganhavam força idéias como a moratória, a negociação soberana da dívida 
externa, o ajustamento sem sacrificar o crescimento, entre outras.  
 
Todo este questionamento ganhou ímpeto no contexto de mudança de 
governo em 1984 e no movimento das “Diretas Já”. Assim, apesar de ter-se 
conseguido o ajustamento externo, o modelo adotado era cada vez mais 
questionado. A inflação mostrava-se renitente a políticas ortodoxas e várias 
vozes defendiam formas alternativas de combate à inflação. Nesse clima 
terminou o regime militar e iniciou a Nova República, com a esperança de 
fazer os ajustes necessários sem impor sacrifícios à população. 
 

     A condução da política econômica brasileira, a partir de 1985, período denominado de 

Nova República elegeu o combate a inflação como meta principal. Isso foi tentado de 

diferentes formas, com uma série de planos econômicos (Plano Cruzado, Plano Bresser, 

Plano Verão, Plano Collor) que visavam quedas abruptas da inflação, intercalados por 

períodos de controles ortodoxos. Foi uma fase marcada por grandes oscilações, tanto nas 

taxas de inflação como no crescimento econômico. Foi marcada, também, pela completa 

deterioração das contas públicas. O ano de 1985 apresentou bom desempenho, com o PIB 

crescendo 8,3%, mantendo a tendência que já vinha de 1984 (5,0%). Esse crescimento foi 

liderado pelo setor exportador, cujos efeitos multiplicadores já se faziam sentir na economia. 
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O ano de 1986 foi marcado pela redução drástica da inflação, após o congelamento de 

preços decretado pelo Plano Cruzado, e uma violenta expansão do consumo. Esses fatores 

determinaram novamente a boa performance em termos de crescimento econômico 

(8,3%).(VASCONCELOS, 1996) 

     O crescimento do consumo foi explicado por varias razões: transferência de renda real 

aos trabalhadores (aumento de salário real), fim da "ilusão monetária" com fuga dos ativos 

financeiros, expansão monetária e creditícia etc. Por outro lado, foi o responsável pela volta 

da inflação e por vários problemas na economia: crise de abastecimento; presença do ágio 

como forma de burlar o controle de preços e outras formas travestidas de inflação; profunda 

crise cambial(VASCONCELOS, 1996). 

 

Quadro 1 – PLANO CRUZADO (1986/1987) 

PLANO CRUZADO (1986/1987) 
Como foi: 
O então governo de José Sarney promoveu um choque heterodoxo à economia. Criado por 

meio do decreto-lei 2.283 de 27/02/86, fez a moeda passar à denominação de Cruzado 

(Cz$), que equivalia a 1 mil Cruzeiros (Cr$) 

Principais medidas: 
 plano congelou os preços praticados no dia da publicação do decreto, inclusive para 

serviços. Com a economia desindexada, foi instituída a popular “tablita”, tabela de 

conversão para pagamento de dívidas contraídas antes do plano e que expurgava a 

inflação projetada  

 salário mínimo foi congelado em Cz$ 804. Foi criado o “gatilho salarial”, pelo qual este 

seria reajustado cada vez que a inflação acumulada atingisse 20%  

 governo estimulou o surgimento dos “fiscais do Sarney”, pedindo à população que 

verificasse e denunciasse à polícia qualquer mudança de prática de preços 

Efeitos 
 O plano causou grande entusiasmo popular nas primeiras semanas. O mercado 

começou a maquiar seus produtos, introduzindo pequenas diferenças que permitiam 

reajustar os preços  

 O fim da correção monetária estimulou o consumo e inibiu a poupança  

 A taxa cambial permaneceu congelada, provocando forte erosão nas reservas 

internacionais do País, inviabilizando o pagamento da dívida externa  

 A crise foi represada até as eleições de 1986. No início de 87, o governo declara 

moratória parcial. A inflação voltou com força, passando de 25% ao mês 

Fonte: Jornal 'Diário da Região' de 1 de julho de 2004, Publicado no caderno 'Economia e Negócios. 
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     A crise cambial, em decorrência da redução do saldo na balança comercial e da piora 

nas contas de capital, com profunda queima de reservas para a sustentação do plano, 

desembocou na moratória de fevereiro de 1987 como forma de estancar a perda de divisas. 

      A volta da inflação levou a adoção, em 1987, de políticas de cunho mais ortodoxo, 

mesmo com a presença do Plano Bresser, em junho, cuja maior preocupação era conter a 

demanda interna e evitar problemas no front externo. Com a característica recessiva da 

nova política econômica, esse ano apresentou profunda queda na taxa de crescimento, que  

situou-se em 3,6%. (VASCONCELOS, 1996). 

 

Quadro 2 – PLANO BRESSER (1987/1988) 

PLANO BRESSER (1987/1988) 
Como foi: 
Lançado em 12/6/87, o plano incorporava medidas de seus antecessores e introduzia 

algumas modificações 

Principais medidas: 
 novo plano congelou por 90 dias preços e salários. Após esse prazo, os valores seriam 

flexibilizados, com reajustes mensais. Em uma terceira fase, seriam redefinidos pela 

força do mercado ; 

 Procurou-se adotar uma política monetária e fiscal rigorosa para reduzir o déficit público 

Efeitos 

 A economia, que já vinha em desaceleração, foi mantida com pequeno crescimento, à 

custa de redução dos salários reais e manutenção de juros elevados e câmbio real  

 temos de novos congelamentos levando empresários a reajustarem novamente seus 

preços, pressionando a inflação. 

Fonte: Jornal 'Diário da Região' de 1 de julho de 2004, Publicado no caderno 'Economia e Negócios. 
 

     Em 1988 e 1989, a política econômica também apresentou caráter errático: predomínio 

da ortodoxia em 1988 e tentativa de acordo social no final desse ano; adoção do Plano 

Verão em janeiro de 1989 (que mesclou elementos heterodoxos e ortodoxos), e a não 

política (ou política do feijão com arroz) do final do governo Sarney. Com isso, as taxas de 

crescimento econômico apresentaram oscilação, com estagnação, em 1988 e crescimento 

de 3,6% em 1989. A principal característica de todo o governo Sarney foi o grande 

descontrole das contas públicas: (VASCONCELOS, 1996) 

     Verificou-se a ausência de qualquer mecanismo de política econômica, pois tanto a 

política fiscal como a monetária tornaram-se prisioneiras da rolagem da dívida interna. Isso 

tudo foi acompanhado de uma trajetória ascendente das taxas de inflação, que chegou à 

taxa de 80% mensais no final do governo Sarney. 
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Quadro 3 – PLANO VERÃO (1989) 

PLANO VERÃO (1989) 
Como foi: 
O então Presidente José Sarney realizou a segunda reforma monetária de seu governo no 

dia 15 de janeiro de 1989. A moeda passou a chamar-se Cruzado Novo (NCz$) e sua 

unidade equivalia a Cz$ 1 mil. 

Principais medidas: 
 Câmbio foi desvalorizado em 16,3805%. Cada NCz$ equivalia a US$ 1, congelando a 

paridade até segunda ordem. A correção monetária foi extinta; 

 Preços, serviços e tarifas públicas voltaram a ser congelados, após realinhar 

combustíveis e energia elétrica. Em abril, foi introduzido o reajuste trimestral de preços ; 

 Os salários foram reajustados pelo fator de 16,05%. Em abril, os assalariados receberam 

reajuste que variava de 11,31% a 18,71%, conforme a data-base de cada um. O reajuste 

do mínimo foi antecipado de maio para abril; 

 As operações de refinanciamento da dívida externa foram suspensas por um ano . 

Efeitos 

 Os resultados do novo plano foram efêmeros. A medida não surtiu credibilidade popular; 

 Os empresários, temendo novos congelamentos, já haviam reajustado seus preços 

muito acima da realidade e praticavam “descontos promocionais”, que eram reduzidos 

ou retirados com o passar do tempo, reajustando seus preços;  

 Em 14/6/89, decidiu-se pela volta de um indicador diário de correção monetária (BTN 

fiscal) e reajuste diário do câmbio. As medidas, na prática, esvaziaram o plano. Apenas 

os salários ficaram estáveis no período, provocando grave perda de capacidade de 

consumo. 

Fonte: Jornal 'Diário da Região' de 1 de julho de 2004, Publicado no caderno 'Economia e Negócios. 
 
1.1.2.O Brasil da década de 90 aos dias atuais 
 

     Em continuidade aos objetivos da década anterior, o combate à inflação continuou como 

prioridade, novos planos econômicos foram implantados (Collor I, Collor II e o Plano Real 

que vigora até os dias atuais).  

     A experiência proporcionada pelos diversos planos heterodoxos do governo Sarney e o 

aprendizado com seus insucessos levaram ao aparecimento de diagnósticos sobre a 

natureza da inflação brasileira e sobre as causas do fracasso das tentativas da estabilização 

até então implementadas. Além do diagnóstico tradicional do descontrole monetário e fiscal, 

uma tese começou a ganhar força crescente: o insucesso dos choques antiinflacionários do 

governo Sarney se devia à elevada e crescente liquidez dos haveres financeiros não-

monetários. 
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     A possibilidade do alterar rapidamente os portfólios levava a reações contra as políticas, 

o que acabava por inviabilizá-las. Isto é, a possibilidade de rápida monetização das 

aplicações financeiras levava a um aumento abrupto da demanda dos bens de consumo, 

ativos reais e de risco, com as conseqüentes pressões inflacionárias. Outra conseqüência 

dessa situação era a ineficácia da política cambial, uma vez que a posição líquida dos 

exportadores permitia o retardamento no fechamento dos negócios a o aumento na 

demanda por ativos dolarizados forçava a desvalorização cambial. 

     Assim, com a existência da chamada moeda indexada, cuja oferta cresce com a inflação, 

e as altas taxas de juros necessárias para sua rolagem, inviabilizavam-se as políticas 

monetária, fiscal e cambial. Os planos de estabilização anteriores não haviam conseguido 

romper os mecanismos de indexação, ao não conseguir alterar a lógica do funcionamento 

da "moeda indexada". 

     Nesse quadro e com esse diagnóstico é que se inicia o novo governo, com a adoção 

imediata do plano Collor, que visava romper com a indexação da economia. O confisco da 

liquidez parece ter sido a grande âncora do plano. Buscou-se tornar a capacidade de fazer 

política monetária ativa, congelando o estoque. O impacto imediato foi uma grande 

desestruturação do sistema produtivo com corte nas encomendas, semi-paralisia na 

produção de demissões, férias coletivas, redução, nas jornadas de trabalho, redução nos 

salários, deflação, atraso nos pagamentos das dívidas, expansão no volume e no prazo dos 

créditos comerciais, desenvolvimento de meios de pagamento alternativos. Enfim, o choque 

sobre os estoques gerou profunda desestruturação em termos de condições de emprego e 

de produção. 

     Quanto ao controle da liquidez, observou-se grande preocupação com o estoque e não 

com o fluxo. Antes do plano, o objetivo de controlar as taxas de juros levou à introdução do 

mecanismo da "zeragem automática", que garantia a adequação da oferta monetária à taxa 

de juros pretendida. Pretendia-se fazer uma política monetária ativa, deveriam ser retiradas 

do mercado monetário todas as imperfeições, de modo que a taxa de juros passasse a 

refletir o grau de liquidez da economia, funcionando como urna variável de ajuste, o que 

implicaria o fim da "zeragem". Não se observou qualquer alteração no mercado monetário 

nem a instituição de regras para a expansão monetária, isso é, não se criaram mecanismos 

para viabilizar o controle dos fluxos. Além disso, devido às várias pressões, iniciou-se, logo 

após a implantação do plano, a devolução da liquidez por meio das chamadas “torneirinhas" 

do BACEN, o que levou a grande expansão de liquidez nos meses subseqüentes, de forma 

direcionada e desproporcional entre os setores da economia. Apenas uma pequena parcela 

da sociedade ficou com os cruzados bloqueados durante os 18 meses estabelecidos. 
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     O ajuste fiscal embasava-se principalmente em estoques (privatização) e ganhos 

temporários (IOF sobre os ativos financeiros), em vez do aumento das receitas e 

reestruturação dos gastos em termos duradouros. (Banco do Brasil, 1999). 

 

Quadro 4 – PLANO COLLOR (1990) 

PLANO COLLOR I (1990) 
Como foi: 
No primeiro dia de seu governo (15/3/90), o Presidente Fernando Collor de Mello reinstituiu 

o Cruzeiro e anunciou um pacote de mudanças 

Principais medidas: 
 A nova moeda manteve paridade de valor com a anterior, mas sua conversão foi 

limitada. Depósitos à vista e poupança foram limitados a Cr$ 50 mil. (cerca de US$ 1,2 

mil ao câmbio da época). Aplicações de curto prazo, fundos de renda fixa e outros foram 

limitados a 20% do valor de resgate. O remanescente das aplicações seria liberado após 

18 meses;  

 Na área tributária, entre outras medidas, foi criado o Imposto de Renda sobre aplicações 

na bolsa. As alíquotas do IPI aumentaram ; 

 Câmbio tornou-se flutuante; 

 Preços e serviços foram congelados ; 

 Os salários foram reajustados com a inflação até fevereiro. O salário mínimo seria 

reajustado a cada 3 meses; 

Efeitos 

 A partir de maio, o governo desistiu da prefixação mensal de preços e salários. Os 

preços foram gradualmente liberados e os salários ficaram à mercê de livre negociação 

entre patrões e empregados  

 Os governo conseguiu reequilibrar suas contas em janeiro de 91 e as reservas externas 

somavam US$ 8,5 bilhões  

 País mergulhou em profunda recessão, com 1 milhão de desempregados e a inflação 

voltava ao patamar de 20% mensais. 

Fonte: Jornal Diário da Região de 1 de julho de 2004, Publicado no caderno Economia e Negócios. 
 
     Sucedeu-se ao Plano Collor I uma nova tentativa heterodoxa imediatista, o Plano Collor 

II. A aceleração inflacionária levou à mudança do ministério, saindo Zélia Cardoso do Mello 

e entrando Marcílio Marques Moreira, que adotou o que alguns chamaram de "Plano Nada": 

volta à ortodoxia e tentativa de combate gradualista à inflação. Passou a existir maior 

preocupação com a negociação da dívida externa e maior reaproximação do país com o 

sistema financeiro internacional. (Banco do Brasil, 1999). 
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Quadro 5 – PLANO COLLOR II (1991) 

PLANO COLLOR II  (1991) 
Como foi: 
Introduzido em 1/2/91, visava cortar despesas e modernizar o parque industrial nacional 

Principais medidas: 
 Decretou-se o fim da indexação; 

 Governo realinhou todas as tarifas públicas. Os preços voltaram aos praticados em 

30/1/91 e congelados, para ser posteriormente liberados gradualmente conforme 

decisões de “câmaras setoriais” formadas por governo e empresários; 

 Os salários foram reajustados em 1/2/91, com base na média salarial dos últimos 12 

meses; 

 As empresas federais públicas, mistas e demais entidades controladas pela União 

deveriam reduzir suas despesas em 10%; 

Efeitos  
 A abertura do mercado brasileiro a produtos importados obrigou a industria nacional a 

investir alto na modernização do processo produtivo, qualidade e lançamento de novos 

produtos no mercado. As empresas são obrigadas a investir pesado na automação e 

mudar seus processos administrativos;  

 A inflação não é contida e o desemprego cresce - em 1993, só na Grande São Paulo, 

chega a 1,2 milhão de trabalhadores;   

 Em 29 de dezembro de 1992, o Senado aprova o afastamento de Collor da presidência e 

seus direitos políticos são cassados por oito anos.  

Fonte: Jornal Diário da Região de 1 de julho de 2004, Publicado no caderno Economia e Negócios. 
 

     Dessa forma, o objetivo de recompor os instrumentos de política econômica não foi 

atingido, a inflação voltou a acelerar, novas tentativas infrutíferas de arrumar o plano foram 

feitas e, depois, voltou-se a política do tipo “feijão com arroz” na tentativa de evitar a 

explosão do déficit e controlar a moeda. 

    A situação não era favorável em função do processo de impeachment do Presidente, que 

gerou imobilismo na política econômica. Com o impeachment de Collor, assumiu a 

presidência o vice-presidente Itamar Franco, que se colocava como um governo de 

transição, demorando dar qualquer rumo à política econômica. Uma série de ministros  

passou pelo comando da economia: Gustavo Krause, Paulo Haddad, Eliseu Resende, que 

muito pouco fizeram devido ao pequeno espaço de tempo que tiveram à frente do ministério. 

O ultimo plano de estabilização do país começou a ser gerado e foi implantado na gestão do 

Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, o Plano Real. (Banco do Brasil, 

1999) 
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1.1.3.Plano Real (1994 / 2004) 
 
     O Plano Real dividiu o ataque ao processo inflacionário em três fases: a primeira fase 

(ortodoxa) tratou do ajuste fiscal, para equacionar o desequilíbrio orçamentário da União. A 

criação do IPMF (Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira) e do FSE (Fundo 

Social de Emergência) deveria ser suficiente para equilibrar o Orçamento público em 1994 e 

1995. Paralelamente, procurou-se acumular reservas cambiais, para dar condições ao 

Banco Central de administrar as políticas monetária e cambial;  

     A segunda fase (heterodoxa) foi a tentativa do eliminar a inércia inflacionária, pela 

introdução, em 1º de março de 1994, de uma nova unidade de conta, a URV (Unidade Real 

de Valor). Objetivo nessa fase foi promover os efeitos da hiperinflação na moeda velha - O 

cruzeiro real - que perderia sua função de unidade de conta. Todos os preços deveriam ser 

cotados em um outro referencial (a URV), que faria a função de unidade de conta, mas não 

de meio de troca, que continuaria sendo desempenhada pelo cruzeiro real. Quando todos os 

agentes tivessem passado para o referencial de preços em URV, com os conseqüentes 

ajustamentos de preços relativos e de conflitos distributivos, romper-se-ia a indexação e, 

portanto, a inflação inercial; 

     A terceira fase teve início em 1º de julho de 1994. o valor da URV em cruzeiros reais foi 

congelado, tendo uma nova moeda - o real – substituindo a antiga - o cruzeiro real- como 

meio de troca a uma cotação fixa: R$ 1= 1URV.( VASCONCELOS et ALLI,1996). 

 
Quadro 6 – PLANO REAL (1994-2004) 
PLANO REAL (1994-2005) 
Como foi: 
No governo Itamar Franco, foi criada a unidade real de valor (URV) onde todos os produtos 

ficariam desvinculados da moeda vigente, denominado Cruzeiro Real (Cr$) 

Principais medidas: 
 Ficou estabelecido que uma URV corresponderia a US$ 1. O Cruzeiro Real se 

desvalorizara em relação a URV e o dólar. Porém foi determinado um prazo de vigência  

depois a URV passou a ser referência de cálculo para preços e contratos firmados desde 

sua criação e o Cruzeiro Real foi perdendo caráter de moeda  

 Em 1/6/94 foi lançado o Plano Real, incorporando a valorização da URV que chegou a 

estar acima da moeda norte-americana  

 A nova moeda brasileira era o Real (R$)  

Efeitos 

 Plano teve boa aceitação geral e fez a inflação chegar ao nível mais baixo em toda a sua 

história. Nos primeiros anos, o brasileiro passou a comprar mais, a economia foi 

reaquecida  
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 Plano conseguiu acabar com a indexação da economia sem congelamentos de preços. 

Como todo plano precisa de ajustes, o Plano Real também fez ajustes  

 Em outubro de 1997, a economia é abalada pela crise asiática, que atingiu a Tailândia, 

Coréia, Indonésia e Hong Kong e o governo recorre à alta dos juros para manter o 

câmbio. Em agosto de 98, eclode a crise da moratória Russa e nova alta dos juros não 

impede a fuga de capitais, mas o PIB cai pela primeira vez desde o início do Plano, o 

rendimento médio dos ocupados passa a regredir e o desemprego supera os recordes 

dos últimos quinze anos  

 governo articula então um acordo com o FMI e países desenvolvidos e consegue uma 

linha de crédito de US$ 41 bilhões, para impedir o ataque à moeda nacional  

 No entanto, esse acordo, que submete o Brasil ao controle do FMI, não impediu o 

colapso da política cambial e a partir de janeiro, após uma mal sucedida tentativa de 

mudar o regime cambial, o mercado impôs a adoção da flutuação do Real  

 Na prática isso significou uma máxi-desvalorização, que pôs fim à sua âncora cambial.  

         Também se inicia a construção de uma nova âncora da estabilização, por meio da 

política monetária orientada por metas inflacionárias (inflation targeting). Desta forma, uma 

nova fase da política econômica é inaugurada, caracterizada pelo câmbio flutuante e o 

inflation targeting e por uma promessa de ajuste fiscal, ainda a ser equacionada por uma 

reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. 

Fonte: Jornal Diário da Região de 1 de julho de 2004, Publicado no caderno Economia e Negócios. 
 

     A engenhosidade do processo de implementação do Plano Real ensejou numa redução 

drástica da inflação e contínua manutenção da estabilidade de preços. Essa dinâmica do 

comportamento dos preços difere daquela apresentada pelos sucessivos planos de 

estabilização dos anos de inflação: no primeiro momento, ocorria uma redução drástica da 

inflação, porém essa tendência era logo revertida. É o que mostra o gráfico a seguir: 

 
Gráfico 1 – INFLAÇÃO IPC-FIPE 1976/2004 – mensal (%) 
 

 
Fonte: Banco Central do Brasil 
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     A inflação e suas variações prejudicam a avaliação de projetos empresariais (e também 

dos individuais), uma vez que os cálculos para medir a rentabilidade de investimentos se 

utilizam de horizontes temporais longos — período em que os preços relativos tendem a 

variar de maneira aleatória —, tornando quase impossível realizar boas previsões sobre 

resultados. Em razão disso, são concretizados apenas investimentos com uma taxa de 

retorno esperada relativamente elevada, de forma a compensar as incertezas. 

     Outra forma pela qual a inflação tem um impacto importante na economia diz respeito à 

transferência de renda de credores para devedores. Quando os preços sobem, os 

devedores são beneficiados, pois necessitam de menos bens e serviços para pagar suas 

obrigações. Obviamente, os credores perdem com uma alta de preços. Ou seja, há uma 

transferência de renda de credores para devedores. Caso típico que ilustra a questão é o 

das instituições financeiras. Elas são detentoras de ativos e de passivos que estão fixos em 

valores nominais e, num contexto inflacionário, os depósitos à vista implicam na 

transferência de renda dos depositantes para os bancos. Da mesma forma, os encaixes 

(voluntários e compulsórios) dos bancos comerciais junto aos bancos centrais constituem 

transferência de renda para a autoridade monetária. 

     Em condições de pressão inflacionaria, a variável prazo também é fundamental. Cada dia 

de atraso num pagamento gera ganho para o devedor e perda para o credor, caso o seu 

valor se mantenha constante. Nesta situação, os agentes têm que fazer uma série de 

ajustes, para que sejam evitados o auferimento de ganhos e a existência de perdas, 

acomodando os prazos a seus interesses. Em outras palavras, a inflação cria incertezas e 

distorções que dificultam a atividade econômica. 

 
1.1.4.Estabilidade Econômica 
  

     A estabilidade de preços proporcionada pelo Plano Real provocou uma mudança 

considerável no comportamento de todos os agentes da sociedade brasileira.Destacamos 

pontos importantes sobre o comportamento dos consumidores numa economia estável, com 

ênfase especial para as transformações ocorridas no sistema financeiro: 

 Estabilidade econômica 

 Comportamento do consumidor 

 Comportamento do sistema financeiro 

 Preços relativos 

 Imposto inflacionário. 

     Para grande parte da população estabilidade econômica é sinônimo de estabilidade de 

preços. Ainda que a estabilidade de preços seja uma condição essencial para o 

desenvolvimento do potencial da economia, existe a necessidade da estabilização de outras 
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variáveis econômicas, como a política fiscal, a política monetária e o quadro institucional 

vigente. Para entender a importância da estabilidade de preços, basta ter presente o 

significado deles em nossas relações com os demais agentes econômicos. Quando é 

tomada a decisão de comprar um bem, sempre é observado o seu preço e feita uma análise 

da relação custo-benefício.  

     Existem outros fatores necessários à estabilidade e sua ausência pode afetar de modo 

adverso a atividade econômica. A consistência das instituições do Direito é um exemplo, 

pois freqüentes mudanças na regulamentação das atividades torna a elaboração de 

projeções mais difícil. Quando há mudanças constantes na política econômica, verificam-se 

efeitos distorsivos na atividade econômica. Quando períodos de euforia são intercalados por 

crises, a análise econômica torna-se demasiadamente complexa. Esta instabilidade na 

política provoca oscilações muito inconvenientes no nível de emprego, nas vendas, na 

balança comercial etc. 

     A estabilidade, por outro lado, facilita o cálculo econômico. É possível realizar previsões 

de longo prazo, pois variáveis como preços, juros, mercado, vendas, câmbio etc, 

permanecem relativamente constantes. Não há necessidade de se perder muito tempo 

pesquisando preços e o próprio mercado força os agentes econômicos a diminuírem as 

variações de preços. Ou seja, os preços tendem a variar menos, tanto no tempo quanto no 

espaço. (VASCONCELOS e TROSTER, 1996.) 

 

1.2.Dívida Pública Brasileira 
1.2.1.Cronologia do Endividamento  
 

     O texto para discussão. IE/UNICAMP, nº 109, “Reflexões sobre o financiamento na 

Economia Brasileira”, Campinas, abril 2002, Fernando Nogueira da Costa e Simone Silva de 

Deus contextualizam: 
 

Na história econômica brasileira é possível identificar vários períodos em 
que o Brasil recorreu, maciçamente, ao endividamento. Rigorosamente, 
esse endividamento nasce com a “independência”, quando D. Pedro I 
dispôs-se a pagar uma dívida de Portugal com a Inglaterra. A partir daí, 
empréstimos no exterior foram contraídos em grande número e em 
condições extremamente onerosas para o país, raramente articulados a um 
projeto de desenvolvimento econômico. Para melhor entendimento 
apresenta-se uma subdivisão em períodos.  
 
O primeiro período dessa história – um longo período (3 séculos) de 
diminuta entrada de capital estrangeiro e escassez monetária – vai do início 
do período colonial até a criação do primeiro banco no Brasil, “marco zero” 
na história financeira nacional, que se dá na esteira da chegada da corte 
portuguesa.  
 
O segundo período, que podemos caracterizar como de “abertura 
financeira”, se inicia então em 1808. É uma fase de grande endividamento 
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no exterior e tentativas sucessivas e fracassadas de “fazer o dever de casa” 
exigido pelo padrão-ouro. Seu encerramento é estabelecido pelo 
fechamento da economia em âmbito internacional, em conseqüência da 
Primeira Guerra Mundial, e pela fuga de reservas em ouro. Inicia-se uma 
onda de nacionalização e fortalecimento do sistema bancário nos anos 20 e 
30 (inclusive com a lei bancária de 1921), em que pese o retorno ao padrão-
ouro com a breve experiência da Caixa de Estabilização (1927- 29).  
 
O terceiro período tem início com essa conjuntura de transição institucional 
e prolonga-se, grosso modo, até a reforma financeira de 1964. Com a 
metade da duração secular do ciclo anterior, é caracterizado por recorrer-se 
relativamente menos a empréstimos em moeda estrangeira - exceto nos 
anos 20. Apresenta progressos importantes, ainda que insuficientes, no que 
diz respeito ao desenvolvimento de mecanismos de financiamento interno. A 
lição histórica a ser tirada do período é que “o capital se faz em casa”.  
 
O quarto período em foco tem duração de cerca de 30 anos e inicia-se com 
essa importante reforma do sistema financeiro, na década de 60. Há, 
novamente, um período curto de abertura – anos 70 –, com facilidade de 
captações financeiras em âmbito internacional. Após uma “crise da dívida 
externa” decenal (anos 80), o período encerra-se, em 1994, com a virtual 
destruição do sistema de regras e contratos indexados que vigorou a partir 
da mencionada reforma. Nos anos 90, novamente ganham hegemonia 
política os que acham que o Brasil deve aceitar, como fato inexorável, as 
“regras de conduta” exigidas pelo mundo globalizado, resignando-se a 
cumprir o “dever de casa”. Adota-se, imprevidentemente, uma ampla 
abertura financeira. 
 
Juros e amortizações foram pagos, freqüentemente, através de novos 
empréstimos contraídos para esse fim. Os diversos acordos de 
consolidação do endividamento, que levaram à emissão de novos títulos de 
dívida em prazos mais alongados, para pagamento de principal e serviço já 
vencidos, só prolongaram a agonia. E diante de tais circunstâncias, os 
banqueiros estrangeiros praticamente exigiram o controle da economia do 
país. A sedução do crédito externo, fácil em certas ocasiões, acaba levando 
ao abuso e cumpre um papel neocolonialista.  
 
Alguns dados publicados ilustram o ocorrido em período recente. Por 
exemplo, de 1969 a 1987 (ano de moratória), o Brasil pagou US$ 163 
bilhões de  serviço da dívida, sendo US$ 100 bilhões apenas de juros. No 
período, a dívida brasileira, ao invés de diminuir, cresceu de US$ 4,4 bilhões 
para US$ 121,4 bilhões.  
 
O quinto período, se inicia nos anos 90 e estende-se até os dias atuais, 
caracteriza-se por um processo de liberalização e abertura financeira, com 
governos neoliberais buscando uma diminuição do papel do Estado na 
regulação do financiamento da economia brasileira. Como mostra Simosen 
(1997), há uma inflexão no modelo de financiamento do desenvolvimento, 
até então sustentado em duas grandes fontes internas: o financiamento 
público, com repasses de recursos fiscais e parafiscais, e o 
autofinanciamento, tanto de empresas privadas, quanto de estatais. Os 
desequilíbrios orçamentários da União e dos Estados mobilizaram todos os 
recursos fiscais, impedindo a continuidade dos repasses. O desemprego 
esvaziou os fundos sociais. A estabilização inflacionária, a abertura 
comercial e a contração do mercado consumidor limitaram a elevação dos 
mark-ups das empresas, diminuindo os lucros retidos e, conseqüentemente, 
o autofinanciamento.  
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1.2.2.O Endividamento Externo 
 
      VASCONCELOS ET ALLI, em Economia Brasileira Contemporânea, 1996, descrevem 

sobre o endividamento externo: 

 
O processo de endividamento externo brasileiro inicia-se principalmente em 
1968. A justificativa oficial para este endividamento era a necessidade de 
recurso à poupança externa para viabilizar as altas taxas de crescimento ao 
longo do milagre. Muito provavelmente, o endividamento externo neste 
período reside nas profundas transformações do sistema financeiro 
internacional e na ampla liquidez existente e na ausência de mecanismos 
de financiamento de longo prazo na economia brasileira, exceto as linhas 
oficiais.  
 
A ampla liquidez no sistema financeiro internacional está relacionada aos 
profundos desequilíbrios externos da economia norte-americana em 
decorrência da perda de competitividade daquele país em relação à Europa 
e ao Japão e dos profundos déficits públicos devido às políticas 
expansionistas (Keynesianas) adotadas naquele país e dos gastos 
armamentistas. Outros motivos foram as restrições impostas pelo FED à 
atuação dos bancos americanos, que para escaparem destes controles 
iniciaram um processo de internacionalização. Neste quadro, os déficits 
externos financiados com expansão monetária e a expansão dos bancos 
americanos, constituindo o chamado Euromercado, que operavam sem 
controles e podiam ampliar praticamente sem limites as operações de 
crédito, levaram à grande ampliação da liquidez internacional. Os bancos se 
viram forçados a buscar novos tomadores, com redução nos spreads e 
baixas taxas de juros. Assim, os países em desenvolvimento foram 
praticamente capturados pelo sistema financeiro internacional em seu 
processo de expansão. A novidade nos contratos com o sistema bancário 
privado internacional era a presença das taxas de juros flutuantes 
repactuadas de prazo em prazo.  
 
Na primeira fase do endividamento brasileiro, predominaram as captações 
do setor privado, em especial os bancos estrangeiros via resolução 63 e as 
empresas multinacionais via Lei nº 4.131. A partir do primeiro choque do 
petróleo e da maior instabilidade no cenário internacional, começou a retrair-
se a captação privada em um momento em que a deterioração das contas 
externas e o aparecimento de déficits significativos em transações correntes 
(1974/75) tornavam mais necessários os recursos externos. Neste quadro, 
aproveitando-se da nova onda de liquidez internacional decorrente dos 
vultosos superávits dos países da OPEP que passaram a ser reciclados 
pelo euromercado, o governo lançou um ambicioso projeto de investimentos 
internos centrados nas empresas estatais, forçando-as a aproveitar-se dos 
baixos custos dos recursos externos naquele momento, e se endividar no 
exterior. Assim, nesta segunda fase, 1974/79, em que a dívida se eleva 
para algo em torno dos US$ 40 bilhões, destacam-se as captações feitas 
pelo setor público processo de estatização da dívida externa.  
 

1.2.3.A Crise da Dívida Externa 
  

O final dos anos 70 é marcado por grande alteração na condução da política 
econômica nos EUA. O FED, que vinha até então sustentando com emissão 
monetária a ampliação da liquidez internacional, passou a adotar uma 
política monetária restritiva, em resposta à forte tendência de 
desvalorização do dólar que vinha verificando-se desde a adoção do 
sistema de taxas de câmbio flutuantes a partir de 1973. Com isso, o aperto 
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monetário em conjunto com os profundos déficits públicos que se 
mantinham naquele país, e foram ampliados pela administração Reagan, 
levaram a um aumento substancial nas taxas de juros daquele país, 
transformando-o no grande absorvedor da liquidez mundial. Esta situação 
levou a um endurecimento dos credores com os países em desenvolvimento 
endividados, aumentou a dificuldade de obtenção de recursos, bem como 
encareceu-se a rolagem da dívida, ao aumentar substancialmente os 
serviços desta, dada a cláusula de taxas de juros flutuantes (repactuadas). 
A conseqüência deste quadro foi a situação de insolvência da Polônia, 
Argentina e a moratória mexicana em setembro de 1982, sendo que a partir 
daí praticamente estancou-se o fluxo voluntário de recursos a estes países.  
 
Já no final de 1982, o Brasil foi obrigado a recorrer ao FMI em busca de 
empréstimos compensatórios e aval para a negociação da dívida externa, 
de modo a evitar a maior crise cambial. Várias cartas de intenções foram 
feitas e chegou-se a alguns acordos constantemente revistos. O ponto é 
que muito pouco dinheiro novo entrou a partir do colapso mexicano.  
 
O grande resultado dos acordos foi forçar o país a uma busca desenfreada 
de superávits comerciais para honrar os pagamentos de juros da dívida, na 
esperança de que, sendo bom pagador, os recursos voltariam. O Brasil 
deixou de ser receptor líquido de recursos e passou a transferir recursos ao 
exterior. A expressão transferência de recursos ao exterior tem duplo 
significado. Do ponto de vista macroeconômico, é a diferença entre o 
volume de exportações e importações, ou seja, entre o produto doméstico e 
a demanda (absorção) interna. Sendo assim, significa uma transferência de 
parcela do produto nacional para o exterior. No caso das contas externas, 
ou do ponto de vista financeiro, e expressão significa a diferença entre a 
renda líquida enviada ao exterior (principalmente na forma de juros) e a 
entrada líquida de capitais.  
 
Como a conta juros aumentou, no início da década de 80, sem que fosse 
acompanhada de maior entrada de capitais, o país teve que gerar um 
excedente “macroeconômico” a ser transferido para o exterior superávits 
comerciais. Para conseguir tal objetivo, o país foi obrigado a mergulhar em 
uma recessão e desemprego, além de toda instabilidade inflacionária. 

 
1.2.4.O Endividamento Interno  
 
     No texto, nº 284, “A dívida Pública Interna e Sua Trajetória Recente” 3/2003, Flávio 

Rabelo Versiani destaca: 

Nos últimos anos temos observado a escalada do crescimento da 
dívida pública interna brasileira, tanto em termos nominais quanto em 
termos do PIB, o que acaba por forçar o governo a aumentar os 
gastos com o pagamento dos juros e, conseqüentemente, a elevar as 
suas receitas via aumento da carga tributária, além de obrigá-lo a 
gerar um superávit primário elevado com o objetivo de, pelo menos, 
estabilizar a dívida como proporção do PIB. A elevada dívida pública 
interna brasileira é considerada por boa parte dos economistas, a 
principal responsável pelo baixo crescimento econômico observado 
nos últimos 10 anos por obrigar o governo a reduzir os investimentos 
públicos em obras de infraestrutura em função da necessidade de 
geração de altos e crescentes superávits primários como proporção 
do PIB.  
 
Nesse contexto, uma questão que se coloca imediatamente para aqueles 
preocupados com a trajetória da dívida pública brasileira é a 
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sustentabilidade da mesma. O conceito de sustentabilidade não envolve 
apenas a dimensão econômica – na qual a dívida é sustentável se o valor 
presente das receitas futuras do governo for igual ou maior do que o valor 
presente das suas despesas futuras previstas mais o estoque atual da 
dívida do governo – mas também as dimensões social e política, conforme 
salientado recentemente pelo Fundo Monetário Internacional .  
 
Desde 1999, o governo brasileiro vem sendo bem sucedido na tarefa de 
gerar altos e crescentes superávits primários como proporção do PIB. No 
entanto, os mesmos têm sido obtidos as custas de uma redução sem 
precedentes na história recente do Brasil do investimento público em obras 
de infra-estrutura, comprometendo a capacidade de crescimento de longo-
prazo da economia brasileira. Além disso, os superávits primários gerados 
desde 1999, apesar de elevados e crescentes, não têm se mostrado 
suficientes no que se refere à tarefa de obter uma redução significativa e 
consistente da dívida pública como proporção do PIB. Por fim, deve-se 
ressaltar que a capacidade do governo brasileiro de implementar políticas 
sociais com vistas à redução da desigualdade e da pobreza se vê 
fortemente comprometida pelo cenário atual de constrangimento fiscal. 
 

1.2.5.Dívida Pública Interna  
 
Mais de dois terços da dívida pública bruta correspondem a títulos públicos 
emitidos no mercado doméstico. Estes títulos, que constituem a dívida 
mobiliária interna, são colocados pelos três níveis de governo junto a 
bancos, fundos de investimentos, empresas e pessoas físicas. A maior parte 
da dívida mobiliária do setor público brasileiro é de emissão do governo 
federal. Os passivos mobiliários dos governos estaduais e municipais são 
hoje pouco relevantes. Em sua maior parte, eles foram transferidos à União 
com os acordos de renegociação que ocorreram a partir de 1997. Os 
estados e municípios devem hoje, juntos, cerca de R$ 2,8 bilhões em títulos, 
de um volume que já foi superior a R$ 50 bilhões em 1996.  
 
A Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) é relevante não 
somente pelo seu tamanho, mas também pela sua importância na rolagem 
da dívida pública. Esta rolagem é feita em leilões regulares e eventuais, 
constituindo um mercado aberto que já experimenta um grau avançado de 
consolidação do ponto de vista institucional. As regras e os calendários de 
rolagem da dívida pública são flexíveis e alterados conforme as 
circunstâncias. Tem sido comum a realização de um leilão semanal, regular, 
para rolagem das LTN e LFT, que são os títulos federais com remuneração 
respectivamente prefixada e ligada à taxa Selic. A rolagem dos títulos 
atrelados à taxa de câmbio é geralmente feita quando vencem os lotes 
emitidos anteriormente, algumas vezes por mês, incluindo a oferta de swaps 
cambiais. Uma vez por mês é realizado um leilão de títulos ligados a índice 
de preço, a NTN-C.  

 
1.2.6.Evolução da dívida 

 
A introdução da correção monetária dos títulos públicos, em 1964 (Lei nº 
4.357/64), marcou o início da evolução recente da dívida pública, no Brasil. 
Antes disso, a legislação estabelecia que compromissos financeiros para o 
futuro só podiam ser fixados em moeda nacional, sendo expressamente 
vedada a adoção da chamada “cláusula ouro”, que indexasse valores 
contratados a seu equivalente em ouro, ou em moeda estrangeira estável. 
Com o crescimento das taxas de inflação, essa restrição praticamente 
inviabilizava a existência de um mercado para títulos públicos, emitidos com 
valor nominal fixo. A importante inovação institucional adotada em 1964 
suprimiu esse obstáculo, e abriu ao governo a possibilidade de financiar seu 
déficit pela emissão de títulos, em lugar da emissão de moeda.  



 23 

 
O desenvolvimento do mecanismo de operações de mercado aberto como 
forma de controle monetário, a partir do início da década de 1970, fez 
ampliar o mercado de títulos públicos. Ao mesmo tempo, estabelecia-se 
certa confusão entre a emissão de títulos como instrumento de política fiscal 
ou como instrumento de política monetária. De fato, o Banco Central, 
quando comprava papéis do governo federal para execução de operações 
no mercado aberto, estava efetivamente financiando o déficit 
governamental; de outra parte, mesmo na ausência de déficits, a expansão 
de títulos em circulação se refletia num aumento da dívida do Tesouro, 
especialmente na medida em que foi concedida ao Banco Central, pela Lei 
Complementar nº 12, de 1971, a faculdade de lançar títulos de 
responsabilidade do Tesouro.  
 
A constituinte de 1988 preocupou-se em fixar limites entre as ações de 
política fiscal e de política monetária, ao estabelecer a proibição de que o 
Banco Central financiasse o Tesouro Nacional (art. 164 da Constituição); 
várias outras medidas têm sido tomadas, ao longo das últimas décadas, 
com esse objetivo. Por outro lado, é claro que persiste uma interação entre 
essas duas áreas de política, quando mais não seja pelo efeito, sobre o 
déficit do Tesouro, de variações da taxa de juros determinadas pela política 
monetária, numa situação em que o peso do serviço da dívida no orçamento 
do governo seja significativo. Um aumento expressivo na taxa básica de 
juros pode, nesse caso, ser um obstáculo importante à consecução do 
equilíbrio fiscal, ou à obtenção de determinada meta de superávit nas 
contas públicas.  
 
Déficit Público - O regime fiscal vigente entre 1994 e 1998, que se 
caracterizou por um insuficiente controle fiscal no nível primário. O setor 
público chegou a apresentar déficits primários que em alguns momentos 
foram superiores a 1% do PIB. A figura a seguir mostra que somente a partir 
do último trimestre de 1998 ocorreu uma mudança do regime fiscal, 
permitindo que o resultado primário deixasse de atuar no sentido do 
crescimento da razão dívida/PIB. 
 
 

   Gráfico 2 – DÉFICIT PÚBLICO E COMPONENTES, EM % do PIB 
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Taxa de Juros - no período entre 1994 e 1998 ocorreram elevações 
abruptas de taxas de juros, justificadas pela defesa do regime de câmbio 
administrado frente a choques externos freqüentes. A observação da figura 
abaixo, que apresenta a evolução da taxa de juros Selic no período, sugere 
que o padrão de comportamento da política monetária sofreu uma alteração 
marcante com a substituição do regime cambial administrado pelo flutuante 
no começo de 1999. Após 1999, choques externos, como a crise Argentina, 
permitiram respostas mais brandas por parte da política monetária, com boa 
parte dos efeitos sendo transferida para a volatilidade da taxa de câmbio. 
 

    Gráfico 3 – TAXA DE JUROS SELIC, % ao ANO 
 

          
 
Taxa de câmbio – Na medida em que parte da dívida interna é indexada à 
taxa de câmbio, a desvalorização cambial tem efeito relevante sobre a 
evolução temporal da Dívida Interna Líquida do Setor Público. Assim, a 
queda do valor externo do real após 1998, e novamente em 2002, impactou 
de forma significativa essa evolução.  
 
Fatores não-repetitivos – Considerando-se que a desvalorização cambial, 
observada a partir da flutuação do real, representa essencialmente um 
ajuste a uma nova situação, e não uma tendência, pode-se supor que o 
efeito de variações da taxa de câmbio sobre o endividamento público, 
observado nos últimos anos, não deve repetir-se no futuro próximo (a 
menos de ocorrências imprevistas no cenário internacional). O mesmo 
pode-se dizer quanto a outros fatores não-repetitivos de elevação da dívida, 
que foram importantes no período recente. A próxima seção examina esse 
ponto.  
 

1.2.6.1.Causas não repetitivas da Dívida Mobiliária 
 

     Nos últimos dez anos, três elementos tiveram impacto significativo no aumento do 
endividamento do governo federal: 

 
 Acordos de refinanciamento de estados e municípios, 
 Reconhecimento e contabilização de dívidas latentes (o  

           chamado “esqueletos”, na linguagem jornalística, ou “passivos  
           contingentes”, no jargão técnico),   

 Programa de fortalecimento dos bancos federais.  
 

     Cabe examinar as principais características dessas ações.  
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Refinanciamento de estados e municípios - Em 1994-1997, os estados e 
municípios tiveram participação majoritária no déficit operacional do setor 
público. Isso reflete uma tendência ao desequilíbrio, no período anterior a 
1998, que se manifestou no aumento do endividamento das entidades 
subnacionais: entre 1989 e 1998, a dívida líquida dos estados e municípios 
passara de 5,8% para 14,4% do PIB. Isso se deu apesar do fato de que a 
Constituição de 1988 tenha alterado significativamente a repartição da 
receita tributária em favor dos estados e municípios, seguindo uma 
tendência de descentralização já presente desde o início dos anos oitenta. 
Disso decorreu uma redução de cerca de dez pontos percentuais, entre 
1981/85 e 1991/95, na fatia da receita tributária que ficou disponível para a 
União (de 67% para 57% do total, em números redondos), aumentando 
correspondentemente em 4% a parcela disponível para os Estados (de 23% 
para 27%), e em 6% a dos Municípios (de 10% para 16%).  
 
A tendência ao desequilíbrio nas finanças estaduais e municipais parece 
decorrer tanto de demandas e pressões legítimas da sociedade por uma 
expansão de gastos públicos, tornadas mais aparentes após o processo de 
redemocratização (e que talvez se façam sentir com mais força sobre os 
governos locais), quanto de um possível comportamento estratégico do 
poder público, nessas unidades. Esse último ponto se refere ao fato de que 
os governos estaduais e municipais, percebendo sua capacidade de 
influenciar politicamente as decisões na esfera federal, podem adotar uma 
postura de desinteresse em relação à consecução de um equilíbrio entre 
receitas e despesas, fiados numa intervenção salvadora, ex-post, do 
governo central. Esse comportamento poderia ter sido reforçado pela 
ocorrência de várias intervenções federais dessa natureza, especialmente a 
partir de 1985, como a renegociação da dívida externa dos estados (Lei nº 
7.976, de 1989) e a renegociação das dívidas dos estados com as 
instituições financeiras federais (Lei nº 8.727, de 1993). Além disso, os 
bancos estaduais, que eram freqüentemente usados para financiar gastos 
das unidades federadas, e em decorrência disso chegaram, muitos deles, à 
beira da insolvência, foram também socorridos pelo governo central em 
várias oportunidades, no final dos anos oitenta e início dos noventa (Puga, 
1999). Pode ter-se desenvolvido, assim, uma situação de “risco 
comportamental”, nos governos dos estados e municípios: a segurança da 
obtenção de apoio financeiro federal para cobertura de seus déficits induzia 
nesses governos uma atitude complacente, com relação ao desequilíbrio 
fiscal. 
 
De uma forma ou de outra, o governo federal decidiu, em 1997, empreender 
um refinanciamento das dívidas dos estados e municípios, desta vez 
mediante contratos que previam penalidades, no caso de inadimplência, 
como a retenção da transferência das quotas dos Fundos de Participação 
(associados à repartição, com as unidades subnacionais, de impostos 
arrecadados pela União). Isso foi feito sob o amparo da Lei nº 9.697, de 
1997. Para quitação dos débitos dos estados e municípios (dívidas 
mobiliárias, dívidas contratuais e obrigações junto a bancos), cuja 
responsabilidade assumiu, o governo federal emitiu títulos cujo valor, em 
junho de 1999, montava a cerca de R$ 120 bilhões (STN, 2002-b).  
 
Outra forma de apoio aos estados foi o Programa de Incentivo à Redução 
do Setor Público Estadual na Atividade Bancária – PROES, estabelecido 
pela Medida Provisória 1.514, de 1996, e legislação posterior. Sob esse 
programa, o governo federal estendeu empréstimos a estados para o 
propósito de privatização ou liquidação de seus bancos, ou sua 
transformação em instituição não-financeira. O programa teve a adesão de 
21 estados e alcançou 36 instituições financeiras (Puga, 1999; STN, 2002-
b). O valor total da Dívida Mobiliária Federal relacionada a esses apoios 
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financeiros a estados e municípios era, em abril de 2002, de R$ 275,2 
bilhões (STN, 2002-a).  
 
Passivos contingentes - O governo federal realizou diversas operações, na 
última década, com o objetivo de assumir dívidas latentes, ou seja, 
compromissos assumidos no passado, de diversas formas, pela União, mas 
que não tinham sido contabilizados como dívidas efetivas.  
 
Um exemplo é o Fundo de Compensação de Variações Salariais, instituído 
pelo Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, com o propósito de subsidiar os 
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). O Fundo cobriria, no 
fim do contrato de financiamento, a diferença entre o montante pago pelos 
mutuários, cujas prestações fossem corrigidas proporcionalmente a seus 
aumentos de salário, e o total da dívida destes perante o SFH, a qual era 
corrigida pela inflação integral, e, portanto atingia um valor superior ao 
montante pago (antes de 1994, com os altos índices de inflação, essa 
diferença podia ser substancial). O Fundo mostrou-se estruturalmente 
deficitário, e seu déficit foi assumido formalmente pela União, por meio da 
Lei n º 10.150, de 2000.  
 
Outros passivos contingentes derivaram da assunção, pelo governo federal, 
de débitos e obrigações de entidades extintas ou privatizadas, como o Lloyd 
Brasileiro, a Rede Ferroviária Federal, a SUNAMAM, o Instituto do Açúcar e 
do Álcool, etc. (STN, 2002-b).O valor da Dívida Mobiliária Federal referente 
a assunção desses “esqueletos” montava, em abril de 2002, a R$ 143,4 
bilhões (STN, 2002-a).  
 
Fortalecimento de bancos federais - O Programa de Fortalecimento das 
Instituições Financeiras Federais (PROEF) foi estabelecido pela Medida 
Provisória nº 2.155, de junho de 2001. Seu objetivo foi permitir aos bancos 
federais adequarem-se aos padrões de capitalização e de provisão de 
riscos de crédito estabelecidos pelo Acordo de Basiléia. Esse acordo, tendo 
em mira uma maior solidez do sistema bancário internacional, definiu 
diversas normas prudenciais quanto à relação entre elementos do ativo e do 
passivo, quanto à definição de critérios de classificação de risco, aos níveis 
adequados de provisão, etc. Verificou-se que os quatro bancos federais — 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia (BASA) e 
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) — necessitavam de medidas 
saneadoras, para enquadrá-los nas regras acordadas.  
 
Como resultado do PROEF, a Caixa Econômica, o BASA e o BNB tiveram 
seu capital aumentado (o do Banco do Brasil já o fora, pela Medida 
Provisória nº 2.072-66, de março de 2001), e procedeu-se também a uma 
troca de ativos de pouca liquidez por outros líquidos, e remunerados a taxas 
de mercado. Houve também uma transferência do risco de créditos para o 
Tesouro Nacional, no caso de operações ligadas a programas de governo, e 
a uma empresa especialmente criada (Empresa Gestora de Ativos). A 
parcela da Dívida Mobiliária Federal correspondente às operações do 
PROEF atingia, em abril de 2002, o valor de R$ 69,5 bilhões (STN, 2002-a).  
 
O refinanciamento de estados e municípios, a efetiva contabilização de 
passivos contingentes e o saneamento de bancos federais têm em comum a 
característica de serem operações que visam corrigir distorções herdadas 
do passado. Nesse sentido, pode-se supor, com pouca margem de erro, 
que se trata de ações, que não deverão se repetir no futuro. Considerando 
que a soma, em abril de 2002, do valor da Dívida Mobiliária Federal 
referente a essas operações (como explicitado acima), eleva-se a R$ 488,1 
bilhões, conclui-se que uma grande parte do acréscimo dessa dívida, nos 
últimos anos, decorreu de fatores não-repetitivos.  
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De fato, como mostra documento da Secretaria do Tesouro Nacional, acima 
citado, o acréscimo líquido da Dívida Mobiliária Federal, entre julho de 1994 
e abril de 2002, foi da ordem de R$ 572,6 bilhões (STN, 2002-a). Se se 
compara esse montante com o total referente a operações não-repetitivas, 
do parágrafo anterior, conclui-se que não menos que 85% do incremento da 
Dívida Mobiliária Federal, verificado nos últimos oito anos, correspondeu a 
ações que não se reproduzirão novamente. (VERSIANI, 2003). 
 

     A dívida pública praticamente dobrou, na relação Dívida/PIB, nos dez anos que se 

seguiram à implantação do Plano Real. As principais fontes deste crescimento podem ser 

resumidas da seguinte forma:  

 No período entre 1994 e 1998, dois fatores contribuíram para a expansão da dívida: o 

regime fiscal explosivo, caracterizado pela geração de superávits primários insuficientes 

e pelo aumento do serviço da dívida provocado pelas respostas da política monetária a 

choques externos em um regime de câmbio administrado.  

 Reconhecimento de passivos contingentes, com impactos limitados devido à sua 

compensação parcial pelas receitas de privatização.  

 No período entre 1999 e 2004, com a introdução da flutuação cambial, a depreciação da 

taxa de câmbio passou a influenciar a razão dívida/PIB de maneira mais significativa.  

     A formação de uma expectativa para o comportamento da razão dívida/PIB nos próximos 

anos deve levar em consideração que os principais elementos da política econômica que 

produziram a expansão dessa razão não deverão estar presentes nos próximos anos. De 

maneira relevante:  

1. O regime de câmbio flutuante permite respostas mais brandas da política monetária a 

choques externos, evitando os impactos significativos que foram registrados no passado.  

2. A taxa de câmbio experimentou um movimento de depreciação bastante significativo 

desde a flutuação cambial de 1999. É pouco provável que novos movimentos desta 

magnitude venham a ocorrer. Existe ainda o “risco” de uma apreciação cambial tão logo 

se dissipem os riscos representados pela transição política.  

3. O estoque remanescente de esqueletos poderá ser compensado, em parte, por 

eventuais privatizações a serem realizadas.  

     Adicionalmente, o ambiente institucional evoluiu nos últimos anos no tocante à gestão 

das finanças públicas. O principal instrumento formal é a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Entretanto, os dispositivos da renegociação de dívidas entre a União e alguns governos 

estaduais e municipais a partir de 1997 também constituem importante elemento de 

disciplina fiscal dos governos subnacionais. Some-se a isto que a percepção da importância 

do equilíbrio fiscal está hoje mais difundida junto à opinião pública que nos tempos em que a 

situação fiscal era facilmente escamoteada pela alta inflação. As perspectivas positivas são 

confirmadas por exercícios que têm sido realizados sobre a sustentabilidade da dívida 

pública. Estes mostram que a manutenção dos parâmetros atuais da política 
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macroeconômica em geral conduz a trajetórias sustentáveis de endividamento público, 

desde que não ocorram choques de grande magnitude. (GOLDFAIN, 2002) 
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2. A POLÍTICA MONETÁRIA BRASILEIRA  
 

     A política monetária envolve um conjunto de medidas executadas pelas autoridades 

monetárias para controlar o volume de liquidez global à disposição dos agentes de atividade 

econômica. É conduzida para consecução dos seguintes objetivos: 

 Expandir os meios de pagamento de forma compatível com o crescimento do produto; 

 Corrigir distorções nos meios de pagamento induzidas pelo balanço de pagamentos; 

 Minimizar a taxa de inflação; 

 Estimular o crescimento de setores econômicos ou regiões, via crédito subsidiado. 

     Em resumo o termo conceitua a forma de atuação do governo sobre a quantidade de 

moeda, de crédito e das taxas de juros da sua economia, por meio dos seguintes 

instrumentos: 

 Emissões de moedas e títulos públicos; 

 Depósitos compulsórios; 

 Operações de mercado aberto (Open-market merc. Secundário de compra e venda de 

títulos públicos) 

 Redescontos ( Empréstimos do Banco Central aos bancos comerciais); 

 Regulamentação sobre o crédito e taxa de juros. 

     A política monetária é executada pelo Banco Central de cada país, o qual possui poderes 

e competências próprias para controlar a quantidade de moeda na economia. De forma 

indireta a política monetária afeta a economia, através das intervenções no mercado 

financeiro e sobre a taxa de juros.  

     Uma das principais funções da política monetária é o controle da oferta e das taxas de 

juros, a fim de que sejam atingidos os objetivos da política econômica do governo. A 

atuação do governo procura regular a moeda circulante no mercado financeiro, o que 

ocasionará reflexos nas taxas de juros. Ao governo interessa ter instrumentos capazes de 

interferir no mercado financeiro, dada a importância deste mercado perante o setor produtivo 

da economia. A taxa de juros tem papel fundamental na realocação de recursos entre os 

agentes econômicos. 

     Uma política monetária é considerada expansionista quando eleva a liquidez da 

economia, injetando maior volume de recursos nos mercados, e elevando, em 

conseqüência, os meios de pagamentos. Com isso dinamiza-se o consumo e o investimento 

agregado com reflexos positivos sobre a atividade econômica. Ela é restritiva quando há 

redução dos meios de pagamento da economia, retraindo-se o consumo e o investimento e, 

conseqüentemente a atividade econômica. (Banco do Brasil, 1999) 
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2.1.Instrumentos da Política Monetária1 
 

Taxa básica de juros 

     Constituído no âmbito do BCB pela Circular nº 2.698, de 20.jun.96, o Comitê de Política 

Monetária (COPOM) tem como objetivos implementar a política monetária, definir a meta da 

Taxa SELIC e seu eventual viés e analisar o Relatório de Inflação previsto no Decreto nº 

3.088, de 21.jun.99. O novo Regulamento do COPOM (Comitê de Política Monetária) foi 

aprovado pela Circular nº 3.203, de 4.set.2003, do BCB. O COPOM fixa a taxa básica dos 

juros da economia ao definir a Taxa SELIC. A Taxa SELIC é a média ajustada dos 

financiamentos diários (“overnight”) apurados na SELIC para títulos federais (definição da 

Circular nº 2.900, de 24.jun.99, do BCB, artigo 2º, parágrafo 1º, alterada pela Circular nº 

3.119, de 18.abr.2002) O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), criado em 

novembro de 1979 pelo BCB e pela Associação Nacional das Instituições Financeiras do 

Mercado Aberto (ANDIMA), “é um sistema informatizado que se destina à custódia de títulos 

escriturais de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, bem como ao 

registro e à liquidação de operações com os referidos títulos.” (definição da Circular nº 

3.108, de 10.abr.2002, do BCB).  

     Um aumento da Taxa SELIC tem dois efeitos, explica Eliana Cardoso (2003, p A9), com 

base em estudo de Olivier Blanchard: o efeito direto é o aumento do diferencial entre 

retornos de ativos brasileiros e estrangeiros, e esse diferencial atrai capital externo e aprecia 

o câmbio. O efeito indireto é o aumento do tamanho da dívida futura e, portanto, o aumento 

do risco de “default”, provocador de uma fuga de capitais e de depreciação cambial. 

“Reaquecer a economia um pouco é fácil. Difícil é produzir um ciclo de investimentos 

viabilizador do crescimento sustentado. Aquecimento é fácil: o Banco Central reduz os juros 

e aquece a economia. Mas, se não houver investimentos, isso não gera crescimento”, 

observa Armínio Fraga, ex-presidente do BCB. Ele avalia “a questão maior não são os 

investimentos estrangeiros. Nós mesmos precisamos investir mais e poupar mais. Depende 

principalmente de nós. Isso não depende tanto das questões internacionais.”  

     Os bons bancos centrais sabem adaptar suas políticas às circunstâncias, defende 

Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia em 2001. A estabilização da inflação nunca 

levou, por si só, ao crescimento econômico. Talvez ela seja um pré-requisito, mas, por si só, 

não o garante. O crescimento depende de um melhor equilíbrio entre o papel do governo e 

dos mercados. Devem fazer parte da agenda do governo para alcançar o crescimento: uma 

                                                           
1 Por força de obrigações assumidas na Conferência de Bretton Woods, o Brasil criou em 1944 a 
Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC). A Lei nº 4.595, de 31.dez.64 transformou a 
SUMOC no BCB. O BCB tem por missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e 
do Sistema Financeiro Nacional. 
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política industrial forte, uma reforma agrária (elemento de sucesso nos países do leste 

asiático) e uma agenda social.  

 
Operações de Mercado Aberto  

     O BCB realiza a compra e a venda de títulos públicos no mercado aberto (“open market”) 

para regular a liquidez da economia, na forma da competência atribuída pelo artigo 10, 

inciso XII, da Lei nº 4.595/64: “XII - efetuar, como instrumento de política monetária, 

operações de compra e venda de títulos públicos federais;”  

     O BCB implantou as operações de mercado aberto no Brasil em 1968, quando então a 

sua Gerência da Dívida Pública iniciou as operações com títulos federais (as Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs, criadas pela Lei nº 4.357, de 16.jul.64, com a 

finalidade quase restrita à cobertura do déficit do Tesouro Nacional). Nesse ano, passou-se 

a admitir a negociação das ORTNs fora das bolsas. O primeiro passo teria sido, para alguns, 

a edição da Circular nº 85, de 31.mar.67, a qual assegurou aos bancos comerciais a 

recompra, a partir do 31º dia de aquisição, das ORTNS.  

     O BCB utiliza títulos de sua carteira própria, de emissão do Tesouro Nacional. A Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 34, vedou a emissão de títulos pelo BCB. A compra 

de títulos pelo BCB corresponde a uma injeção de recursos no sistema, e a venda de títulos, 

a uma retirada (ou enxugamento) de recursos. O BCB negocia títulos federais para fins de 

política monetária e, também, auxilia o Tesouro Nacional na administração da dívida pública. 

Para colaborar no financiamento do déficit público, o BCB realiza um esforço para dinamizar 

os mercados primário e secundário de títulos públicos federais.  

     O sucesso desses mercados depende da credibilidade do governo, alicerçada, em 

primeiro lugar, na capacidade de pagar a dívida (“problema do estoque” ou a relação dívida 

pública/PIB) ou a disposição de honrá-la. Em setembro de 2002, as desconfianças geradas 

pelo momento eleitoral motivaram deságios nos papéis. As Letras Financeiras do Tesouro 

(LFTs) chegaram a ser cotadas assegurando 115% do Certificado de Depósito 

Interfinanceiro (CDI), enquanto o Certificado de Depósito Bancário (CDB) de um banco era 

precificado a 90% do CDI. Em agosto de 2003, evidenciando o clima de credibilidade 

favorável, as LFTs são negociadas com ágio (cotação acima do valor de face), precificadas 

a 102% da SELIC. Em 27.set.2002, no auge da crise de confiança, o “risco-país” (índice 

EMBI+) alcançou 2.440 pontos e, em 5.set.2003, recuou para 662 pontos.  

 
Depósitos compulsórios 

     O manejo pelo BCB das alíquotas de exigibilidade dos recolhimentos compulsórios 

(previstos no artigo 10, inciso III, da Lei nº 4.595/64) e das condições das operações de 

redesconto destina-se também a regular a liquidez da economia. A adaptação do volume 
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dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de 

desenvolvimento é atribuição legal do Conselho Monetário Nacional, prevista no artigo 3º , 

inciso I, da Lei nº 4.595/64: “I - adaptar o volume dos meios de pagamento às reais 

necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento;”  

     Os recolhimentos compulsórios, por sua influência direta nas disponibilidades dos bancos 

e das financeiras, representam instrumento para o BCB exercitar o controle sobre 

agregados monetários (quantidade de moeda em poder do público, as operações de 

crédito).  

     Mas as taxas de crescimento dos agregados monetários predizem muito mal o 

comportamento da inflação no curto e no médio prazo, pondera Eliana Cardoso (Política 

monetária no Brasil. Valor Econômico, São Paulo, 13 ago. 2003, p. A9). A causa é a 

instabilidade da demanda de moeda e as inovações financeiras.  

     A elevação das alíquotas de exigibilidade dos recolhimentos compulsórios é medida de 

contração da liquidez da economia (medida de aperto ou restritiva) e limita as operações de 

crédito praticadas pelo sistema financeiro. A redução das alíquotas produz efeito contrário: a 

expansão da liquidez (alívio ou irrigação dos meios de pagamento) e permite ao sistema 

financeiro incrementar as operações de crédito.  

     Os depósitos compulsórios afetam a economia porque influenciam a oferta do crédito 

bancário e há um grande número de empresas dependente dessa fonte de crédito. O 

aumento da capacidade produtiva resulta da disposição do empresário de reconduzir ao 

processo produtivo, como investimento, uma parte do seu próprio excedente ou de parcela 

de recursos de terceiros possível de tomar emprestado, observa Delfim Netto (Valor 

Econômico, São Paulo, 2 set. 2003, p. A2).  

     As normas de cálculo do recolhimento compulsório sobre os recursos à vista estão 

previstas atualmente na Circular nº 3.169, de 19.dez.2002, do BCB. O recolhimento 

compulsório sobre depósitos a prazo foi reduzido a 0% pela Circular nº 2.939, de 14.out.99, 

restabelecido em 10% pela Circular nº 3.062, de 21.set.2001, elevado para 15% pela 

Circular nº 3.127, de 14.jun.2002. As normas de cálculo do recolhimento compulsório sobre 

depósitos a prazo estão previstas atualmente na Circular nº 3.091, de 11.mar.2002. A 

Circular nº 3.144, de 14.ago.2002 instituiu exigibilidade adicional de recolhimento 

compulsório. A Circular nº 3.157, de 11.out.2002 elevou as alíquotas da exigibilidade 

adicional: 8% sobre os recursos à vista e sobre os depósitos a prazo (antes 3%); 10% sobre 

os depósitos de poupança (antes 5%).  

     O BCB, por intermédio da Circular nº 3.199, de 8.ago.2003, reduziu de 60% para 45% a 

exigibilidade do recolhimento compulsório sobre os recursos à vista, mantida a exigibilidade 

adicional de 8%. O BC havia elevado a alíquota de 45% para 60% pela Circular nº 3.177, de 

19.fev.2003 (a alíquota de 45% então vigorava desde 7.jun.2000, estipulada pela Circular nº 
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2.983). A redução tornou-se possível graças à eficácia da política monetária em fazer a taxa 

de inflação convergir para a trajetória de metas. A normalização do ambiente 

macroeconômico, verificada ao longo de 2003, permitiu agora ao BCB adotar mais esse 

passo no processo de flexibilização da política monetária. A medida terá um impacto direto 

nos “spreads” bancários, permitindo aos bancos promover uma redução no custo do crédito 

ao tomador. A redução do compulsório constitui mais uma medida de política monetária 

visando à recuperação consistente do nível de atividade, sem comprometer as conquistas 

obtidas recentemente no combate à inflação, concluiu o BCB em nota à imprensa. O BCB 

também utilizou os recolhimentos compulsórios para, estreitando a liquidez, inibir os bancos 

a direcionarem recursos para aplicações em moedas estrangeiras.  

 
Redescontos 

     A competência exclusiva do BCB para realizar operações de redesconto está prevista no 

artigo 10, inciso V, da Lei n º 4.595/64: “V - realizar operações de redesconto e empréstimo 

a instituições financeiras bancárias e as referidas no inciso III, alínea b, deste artigo, e no § 

4º do art.49 desta Lei;” O Conselho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução nº 

2.949, de 4.abr.2002 autorizou o BCB a instituir o mecanismo do “Redesconto do Banco 

Central” nas modalidades de redesconto e de compra com compromisso de revenda, de 

títulos e valores mobiliários, de créditos e de direitos creditórios integrantes do ativo dos 

bancos comerciais, das caixas econômicas e dos bancos de investimento e múltiplos 

titulares de conta “Reservas Bancárias”.  

     O BCB regulamentou a Resolução nº 2.949 por intermédio da Circular nº 3.105, de 

5.abr.2002. Para a redução do risco do BCB, as operações de redesconto “passaram a ser 

realizadas, principalmente, sob a forma de compra com compromisso de revenda, 

modalidade na qual a propriedade dos ativos negociados passa imediatamente para a 

autoridade monetária”. (Banco Central do Brasil. Relatório de atividades de 1999 a 2002 da 

Diretoria de Política Monetária, Brasília, 2002, p. 44).  

     As disponibilidades mantidas no BCB, em moeda nacional, pelos bancos comerciais, 

bancos de investimento, caixas econômicas e bancos múltiplos são registradas na conta 

“Reservas Bancárias”, na forma da Circular nº 3.101, de 28.mar.2002, do BCB. Por essa 

conta transita todo o movimento das operações de compra e venda de títulos com o BCB, 

assim como o das operações de recolhimento compulsório em espécie e redescontos.  

 

2.1.1.Os Regimes monetários adotados pelo Brasil pós Plano Real 
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     Modenesi, em Regimes Monetários: teoria e a experiência do real, 2005, descreve em 

resumo cronologicamente os regimes monetários adotados pelo país no período do Plano 

Real: 

1)  Regime Monetário de Metas Cambiais (1994 a 1999) 
 
As três primeira fases do Plano Real: 

 
 Ajuste fiscal – obtido pela implantação do PAI (Plano de Ação Imediata) e do FSE 

(Fundo Social de Emergência); 

 Reforma Monetária – centrada na criação de uma unidade de conta plenamente 

indexada, a URV; 

 Adoção de Âncora Cambial – ou variantes do regime monetário de metas cambiais. 

 
     As duas primeiras fases foram executadas com o objetivo de viabilizar a implementação 

da terceira, que em linhas gerais constitui-se em uma estratégia de estabilização 

fundamentada na adoção de uma âncora cambial, a qual, por sua vez fundamentou-se em 

dois elementos:  

 
(i) Intensificação do processo de abertura comercial, e, 
(ii) Manutenção do real artificialmente sobrevalorizado. 

 

     A conjugação desses dois fatores, ao deslocar parcela da demanda doméstica para 

produtos importados, exerceu forte pressão baixista sobre o nível geral de preços, 

assegurando o processo de estabilização econômica. Apesar do efeito benéfico sobre o 

nível geral de preços, a estratégia de estabilização gerou resultados indesejáveis: 

 

(i) A intensificação da flutuação da atividade econômica; 
(ii) A forte deterioração do saldo do balanço de pagamentos em conta corrente; 
(iii) A adoção de política monetária excessivamente contracionista ou manutenção de 

taxa de juros Selic em patamares muito elevados; 
(iv) A ocorrência de taxas de crescimento do PIB medíocres; 
(v) O aumento do desemprego, e, 
(vi) O acentuado desequilíbrio fiscal, e o conseqüente aumento da dívida pública. 

 
Segundo Modenesi (2005)  

 
Apesar de ter sido bem sucedido no combate à inflação, o regime monetário 
de metas cambiais apresentou graves problemas, principalmente por ter 
sido utilizado por um período excessivamente prolongado. O uso da âncora 
cambial após a adoção do real foi transformado pelo BCB em uma 
estratégia quase que permanente de condução da política monetária. Para 
muitos analistas, tão logo fosse obtida a estabilidade de preços, o regime 
monetário de metas cambiais deveria ter sido substituído de forma 
planejada, evitando seu abandono traumático em janeiro de 1999. 
 
A partir de meados de 1998, foi verificada uma violenta e rápida 
deterioração no saldo do movimento de capitais. Paralelamente, a crescente 
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desconfiança do mercado financeiro quanto à viabilidade da manutenção do 
regime monetário de metas cambiais determinou uma considerável 
elevação na demanda por moeda estrangeira, forçando o BACEN a vender 
volumes crescentes de reservas internacionais para assegurar que a taxa 
de câmbio não ultrapasse o teto da banda de flutuação do real. Esse 
processo de ampliação do volume das operações de venda de divisas por 
parte do BACEN acabou por gerar uma drástica redução na sua capacidade 
de intervenção no mercado cambial. 
 
Em face da inexorabilidade da derrocada do regime monetário de metas 
cambiais e com intuito de preservar o pequeno volume de reservas 
internacionais ainda existente, o BCB se absteve de intervir no mercado 
cambial em janeiro de 1999, deixando que a taxa de câmbio fosse 
determinada livremente: foi adotado um sistema de flutuação suja da taxa 
de câmbio. O regime monetário de metas cambiais foi abandonado diante 
da incapacidade do Banco Central de sustenta-lo. 
 
Em suma o regime de metas cambiais foi muito bem-sucedido em reverter o 
processo de alta inflação crônica que assolou país durante anos. Entretanto, 
esse resultado está umbilicalmente associado a um desempenho 
econômico insatisfatório, à elevação da dívida pública e ao desequilíbrio das 
contas externas. 

 

2)  Regime Monetário de Metas de Inflação (1999 a 2006) 

     De acordo com o Decreto nº 3.088, de 21.jun.99, as decisões do COPOM passaram a ter 

como objetivo cumprir as “metas para a inflação” definidas pelo Conselho Monetário 

Nacional.  

     No regime de metas para a inflação, a política monetária tem por prioridade garantir a 

convergência da inflação para as metas estabelecidas, e o instrumento mais importante 

utilizado pelo Banco Central é a taxa básica de juros da economia (a SELIC). “O regime de 

metas para a inflação tem como objetivo a busca da estabilidade de preços. A sua principal 

vantagem é explicitar o objetivo da autoridade monetária, tornando transparente a meta que 

se persegue e dando ciência à sociedade do compromisso absoluto com a contenção da 

inflação. Neste regime não cabe o estabelecimento de outras metas para o Banco Central, 

como a fixação de tetos ou pisos para a taxa de câmbio” , esclarece Henrique Meirelles. 

     Há um consenso hoje na economia sobre o tripé formado por câmbio flutuante, metas de 

inflação de um dígito e disciplina fiscal. Resta um desacordo sobre o tamanho do superávit 

primário indicador do compromisso com a disciplina fiscal e garantidor da meta de inflação 

de um dígito, questiona Eliana Cardoso. “Não há nada de errado com o sistema de metas de 

inflação. Ele funciona no mundo inteiro, tenha ou não metas explícitas”, observa Pérsio 

Arida, economista, ex-diretor do BCB. Mas, em outros países, a taxa real de juros, 

mantenedora da economia estabilizada (taxa de equilíbrio, natural ou estrutural), está entre 

1% e 2%, e no Brasil está em torno de 8,5% a 10%, complementa Arida. “Com juros, assim, 

o país não vai crescer de forma sustentada”, conclui ele.  
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     O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é utilizado como referência 

para as metas de inflação. É calculado pelo IBGE entre famílias com rendimento entre 1 a 

40 salários mínimos mensais. O núcleo da inflação (taxa calculada a partir do IPCA) 

desconsidera as variações das tarifas públicas (energia elétrica, telefone), ou seja, trabalha 

apenas com os preços definidos pelo mercado. O IPCA “cheio” está sujeito a mudanças 

relativas de preços não-significativas de um descontrole. As políticas monetária e cambial 

buscam o equilíbrio ou a calibragem de pontos conflitantes:  

1º) a estabilidade de preços, mas com juros reais não-elevados; 

2º) câmbio menos volátil, mas sem diminuição das reservas internacionais;  

3º) redução do déficit externo, mas sem a depreciação do câmbio e sem a elevação dos 

preços internos, induzida por um câmbio depreciado. 

     Modenesi descreve em resumo cronologicamente os regimes monetários adotados pelo 

país no período do Plano Real: o Regime de metas de inflação foi oficialmente instituído em 

junho de 1999, sob justificativa de ser o instrumento mais adequado à manutenção da 

estabilidade de preços em um cenário de liberalização cambial. 

     São cinco os canais de transmissão da política monetária: 
(i) A estrutura a termo da taxa de juros; 
(ii) A taxa de câmbio; 
(iii) As expectativas; 
(iv) O Crédito; 
(v) O preço dos ativos. 

 
     No caso brasileiro, o canal de transmissão da política monetária via taxa de câmbio 

tornou-se extremamente relevante, na medida em que um conjunto significativo de preços 

está direta ou indiretamente vinculado à taxa de câmbio, o que aumenta ainda mais o 

potencial de repasse de uma desvalorização cambial para os preços domésticos.A adoção 

do regime monetário de metas de inflação proporcionou uma âncora nominal para a 

economia brasileira. No entanto, esse regime não funcionou de maneira adequada, do ponto 

de vista estrito do cumprimento das metas: nos anos 2001 a 2003, as metas não foram 

alcançadas. Esses descumprimentos (e as alterações sucessivas) das metas de inflação 

tendem a abalar a crença dos agentes econômicos na capacidade de o regime monetário 

ser bem-sucedido na manutenção da estabilidade de preços, podendo, assim, ameaçar sua 

capacidade de coordenar expectativas e balizar a formação de preços na economia. 

 
     Existem três fatores explicativos para a dificuldade do Banco Central em alcançar as 

metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional: 

 
(i) O baixo grau de previsibilidade da inflação; 
(ii) A adoção de metas incompatíveis com as peculiaridades da economia brasileira –isto  
           é, excessivamente baixas; e  
(iii) A elevada participação dos preços administrados no IPCA. 



 37 

     Desde a adoção do regime monetário de metas de inflação, de 1999 até 2003, a 

política monetária foi extremamente restritiva: a taxa Selic real média foi superior a 12,0 % 

a.a. Na medida em que os preços administrados não são determinados pela interação da 

oferta agregada e da demanda, eles se tornam insensíveis à taxa de juros. Por isso, estão 

completamente fora do controle do BCB. O elevado peso dos preços administrados na 

composição do IPCA reduz, substancialmente, a eficácia do único instrumento de política 

econômica para combater a inflação atualmente adotado no País: a taxa de juros. 
     Uma desvalorização do real aumenta a taxa de inflação de duas formas: 

 
(i) Diretamente, já que os preços dos serviços de energia elétrica, telefonia e de  
           produtos derivados de petróleo (dentre outros bens comercializáveis com o exterior)       
           representam parcela significativa do IPCA (efeito primário); 
(ii) Indiretamente, na medida em que a elevação desses preços representa um aumento  
           no custo de uma gama de produtos que utilizam esses bens e serviços como     
           insumos; e também visto que movimentos na taxa de câmbio alteram a  
           competitividade da produção doméstica vis-à-vis a internacional (efeitos  
           secundários). Assim, a inflação brasileira apresenta uma alta sensibilidade à taxa de  
           câmbio, que tornou uma variável fundamental na determinação do nível geral de  
           preços doméstico. 

 
A insensibilidade dos preços administrados à taxa de juros, somada ao fato 
de que a taxa de crescimento desses preços se mostrou sistemática e 
consideravelmente superior à inflação dos preços livres – determinados 
pelas condições de oferta e demanda – sejam excessivamente represados, 
a fim de compensar a forte pressão (direta e indireta) exercida pelos preços 
administrados sobre o IPCA. A taxa Selic deve ser fixada em patamares 
excessivamente elevados para manter a demanda agregada 
suficientemente reprimida de forma que seja possível o cumprimento da 
meta de inflação. Isso amplia o custo do combate inflacionário, 
materializado na redução da taxa de crescimento do PIB entre os anos de 
1999 e 2003 foi de apenas 1,7% .a.a. Além disso, a manutenção da taxa 
Selic em patamares excessivamente altos impacta negativamente as contas 
públicas, na medida em que parcela significativa da dívida líquida do setor 
público é indexada a essa taxa básica de juros. (MODENESI, 2005) 

 

     Modenesi2 descreve: 
O Banco Central do Brasil é detentor exclusivo do poder de criar ou destruir 
liquidez no curtíssimo prazo, é o único agente com capacidade de interferir 
na determinação do valor pontual e na evolução da taxa de juros de curto 
prazo da economia. 
 
No Regime monetário de metas de inflação, essa faculdade é essencial, 
uma vez que nesse regime, define-se um vetor de metas temporais para a 
taxa de juros de curto prazo, considerando compatível com a desejada 
trajetória da taxa de inflação. A autoridade monetária fica, assim, adstrita a 
perseguir a meta fixada para a taxa de juros. 
 
Finalmente, vale ressaltar que a taxa Selic é utilizada como taxa de 
remuneração da maior parcela dos títulos federais, tendo, assim, grande 
impacto sobre o custo da dívida pública. Com efeito, mais de dois terços do 

                                                           
2 Modenesi, Rui Lyriu no Apêndice 1 “ A operacionalização da Política Monetária” do livro Regimes 
Monetários, teoria e experiência do Real de André de Melo Modenesi, 2005 
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total da dívida do governo federal é constituído por Letras Financeiras do 
Tesouro (LFT) remuneradas pela Selic. 
 
Dessa forma, estabelece-se uma vinculação entre a política monetária e a 
dívida pública federal e, portanto, o déficit do governo federal.Cria-se, 
assim, uma restrição para a condução da política monetária: uma elevação 
na taxa Selic representa um aumento no serviço da dívida federal, portanto, 
um impacto negativo nas contas públicas. 

 
2.2.Política Econômica Pós-Real 
 
     Fazendo uma análise a partir de meados da década de 90, observamos que a rápida 

redução da inflação a partir da implementação do Plano Real não levou a um crescimento 

econômico mais alto em termos médios, como podemos observar no gráfico. 

 

Gráfico 4 – VARIAÇÃO ANUAL DO PIB (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

     Se a estabilidade de preços permitiu um maior planejamento e previsibilidade dos 

negócios; por outro lado, a resistência do governo em equilibrar as finanças públicas a partir 

de um superávit primário compatível com a estabilidade da dívida/PIB, trouxe graves 

conseqüências econômicas para o país devido ao drástico aumento da dívida, o que acabou 

comprometendo o futuro de uma geração inteira de brasileiros que não tiveram a 

oportunidade de ver crescer esse país. 
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Gráfico 5 – TX DE INFLAÇÃO, JUROS REAIS E CRESC. do PIB – 1995-2004 

Tx de Inflação, juros reais e cresc. do PIB – 1995-2004 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

     A falta de um superávit primário que equilibrasse as finanças públicas, em conjunto com 

a manutenção da taxa real de juros em patamares elevadíssimos, teve grande influência no 

crescimento da dívida/PIB a partir de 1995, como podemos observar no gráfico abaixo. De 

acordo com Goldfajn, se o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso tivesse 

obtido superávits primários de 3,5% do PIB desde o primeiro mandato, a dívida como 

proporção do PIB seria de aproximadamente 28%, e não 56,5% no início de 2002.  

 

Gráfico 6 – SUPERAVIT PRIMÁRIO E DÍVIDA/PIB – 1995/2004 

              Superávit primário e Dívida/PIB – 1995/2004 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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     Na realidade o plano real marcou uma nova era na política macroeconômica brasileira. A 

partir de sua implantação a política macroeconômica redirecionou seu foco ao colocar o 

combate à inflação como meta principal. Este combate se caracterizou por medidas de 

ajuste estrutural, notadamente a liberalização comercial, e por medidas conjunturais via 

elevadas taxas de juros e manutenção de uma taxa de câmbio semi-fixa e em patamar 

valorizado (pelo menos até janeiro de 1999). Após janeiro de 1999, o regime de câmbio se 

tornou flutuante e adotou-se o regime de metas para a inflação como âncora. Uma 

característica este período foi a abrupta elevação da dívida do setor público, conforme 

gráfico:  

 

Gráfico 7 - RELAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA/PIB (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Banco Central do Brasil 
 
 

Este comportamento se deve, em grande parte, a três fatores principais:  

 

1. Elevado pagamento de juros durante o período; 

2. Os ajustes patrimoniais realizados durante os dois governos do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso e a reestruturação das dívidas com os estados e;  

3. Prazo de vencimentos da dívida mobiliária que é extremamente curto e concentrado e 

que se torna uma ocasião para crises financeiras.  

    Os elevados pagamentos realizados devido à rolagem de dívida foram em sua maioria 

devidos à indexação de títulos da dívida pública à taxa Selic. Esta taxa é o principal 

mecanismo de combate à inflação utilizado pela administração federal. Observe a taxa de 

juros no gráfico a seguir. 
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Gráfico 8 – TAXA REAL DE JUROS 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 

     Uma tentativa de amenizar os impactos da taxa de juros sobre a dívida foi sua indexação 

à taxa de câmbio, e que foi mantida em patamar valorizado. Tal estratégia se mostrou 

equivocada, pois o governo não conseguiu controlar a taxa de câmbio devido à liberalização 

o, entre outros fatores, a falta de transparência no seu processo de 

a a economia 

ue não é passível de controle, no caso da preferência 

de curto prazo 

ara administrá-la (a taxa de juros, taxa de câmbio, superávit primário, etc.).  

 

financeira que promoveu.  

     A realização de ajustes patrimoniais se deveu à necessidade de reconhecer dívidas que 

não eram incorporadas ao passivo da federação. A incorporação de tal ajuste em certo grau 

é imprevisível dad

reconhecimento.  

     O último item, referente à concentração de prazos da dívida pública, representa um 

enorme desafio para o tesouro brasileiro. Existem dois motivos para a concentrada 

distribuição dos prazos da dívida pública: a fragilidade das contas públicas e as expectativas  

em relação à inflação. Entretanto, estas condições não mais vigoram par

brasileira e, não obstante, este frágil arranjo se mantém parcialmente intacto. 

     Assim, destes três fatores que contribuíram para a ascensão da relação dívida/PIB, o 

governo pode diretamente atuar (ainda que de forma limitada) sobre a estrutura de 

indexação, pois os ajustes patrimoniais possuem baixa previsibilidade e a concentração dos 

vencimentos depende de um fator q

pela liquidez dos agentes privados. 

     A necessidade de se alterar a estrutura de vencimentos e da escolha do melhor 

indexador para os títulos públicos representa o problema de administração 

macroeconômica. A dívida pública mobiliária é o principal componente da dívida líquida do 

setor público e representa o componente passível de projeção, com maior grau de 

confiabilidade. Além disto, o governo tem ao seu dispor alguns instrumentos 

p
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     A dívida pública elevou-se significativamente nos últimos dez anos: de 29,2% do PIB em 

dezembro de 1994 para quase 60% em 2003. Parte dessa elevação deve-se à reforma 

monetária de julho de 1994, que acabou com a inflação, mas gerou a formação de altos 

déficits nas contas públicas, ou seja, um desequilíbrio entre receitas e despesas, uma vez 

que, em geral, as receitas eram indexadas a índices de preços e os gastos do governo não 

eram. Portanto, a inflação, por si só, gerava ganhos financeiros ao governo e, com o fim 

dela, os superávits fiscais primários de antes de 1994 rapidamente se transformaram em 

déficits. Outra fonte de elevação, além dos déficits, foi o reconhecimento dos esqueletos 

fiscais, de quase 10% do PIB. Finalmente, o controle de inflação foi garantido também por 

elevadas taxas de juros reais (uma média de 10 a 20% no período), aumentando as 

despesas financeiras do governo. 
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3. FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS 
  

3.1.O Sistema Financeiro 3 
 
     Para se avaliar o grau de desenvolvimento de um determinado país, há vários 

indicadores econômicos. Um deles, sem dúvida alguma, é o tamanho e diversificação de 

seu Sistema Financeiro. Um sistema financeiro forte e bem diversificado é uma condição 

necessária para atrair as poupanças das unidades superavitárias, sejam estas nacionais ou 

estrangeiras. Com o crescimento econômico, inúmeros agentes vislumbram possibilidades 

de ganhos em determinados setores da produção. Pelo fato de não possuírem os recursos 

necessários para montarem seus negócios, buscam junto aos intermediários financeiros os 

montantes requeridos para poderem iniciar o processo de produção desejado. Esta decisão, 

embora seja nos dias de hoje bastante corriqueira, levou muitos anos para se consolidar. 

Isto porque ela pressupõe, de um lado, a existência de unidades econômicas que 

apresentam balanços com superávit, e de outro unidades com déficit e ambos os agentes 

econômicos confiam no papel exercido pelos intermediários financeiros. 

     O conjunto de instituições que servem de ponte entre os agentes com superávit e os com 

déficit, possibilitando a transferência de recursos entre eles- e as instituições que 

normatizam essa transferência de recursos (autoridades monetárias) formam o Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). Ele faz a intermediação entre a poupança e o investimento, 

possibilitando uma maior eficiência do setor produtivo da economia. Quando o mercado 

financeiro é eficiente, a produção e o consumo de mercadorias é estimulado, as empresas 

têm acesso a recursos mais baratos, podendo investir mais na produção e, 

conseqüentemente, gerar maiores lucros, que serão reinvestidos dando continuidade a 

círculo virtuoso que ocasiona a geração de mais riqueza, maior oferta de empregos e 

melhores salários. As pessoas, por sua vez, têm acesso a financiamentos que possibilitam a 

aquisição de mais bens, aumentando o consumo. 

     Problemas nos mercados financeiros têm conseqüências terríveis sobre a produção de 

bens de serviços. Quando a sociedade não consegue gerar excedente de produção ou este 

não é reinvestido, a geração de bens e serviços é reduzida e o bem-estar material das 

pessoas diminui. A circulação do dinheiro tem a capacidade de aumentar ou diminuir a 

produção de bens e serviços, aumentando ou diminuindo o bem-estar material das pessoas. 

Por este motivo, o mercado financeiro recebe uma atenção especial do governo que, 

através da atuação das autoridades financeiras, interfere na economia. 

                                                           
3 Vide anexo classificação dos fundos. 
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     O Brasil tem o maior e mais complexo sistema financeiro na América Latina, cujo 

desenvolvimento nos últimos trinta anos foi profundamente marcado pelo crônico processo 

inflacionário que predominou, nesse período, na economia brasileira. A longa convivência 

com a inflação possibilitou às instituições financeiras ganhos proporcionados pelos passivos 

não-remunerados, como os depósitos à vista e os recursos em trânsito, compensando 

ineficiências administrativas e perdas decorrentes de concessões de créditos que se 

revelaram, ao longo do tempo, de difícil liquidação. As instituições financeiras brasileiras, 

como regra geral, perderam a capacidade de avaliar corretamente riscos e analisar a 

rentabilidade de investimentos, bastando, para auferir grandes lucros, especializar-se na 

captação de recursos de terceiros e apropriar-se do denominado "imposto inflacionário".  

     O processo de reestruturação da economia brasileira alterou radicalmente o cenário em 

que atuavam as instituições financeiras. A abertura da economia, com o incremento das 

importações e exportações, além de exigir o desenvolvimento de produtos e serviços ágeis 

no mercado de câmbio, revelou o grau de ineficiência de alguns setores industriais e 

comerciais domésticos, com baixa lucratividade e deseconomias, que passou a refletir na 

incapacidade de recuperação de empréstimos concedidos pelos bancos. No mesmo sentido, 

atuou o corte de subsídios a alguns setores econômicos, aumentando o grau de 

inadimplência para com o sistema bancário. Além disso, as políticas monetária e fiscal 

restritivas seguidas a partir da implementação do Plano Real contribuíam adicionalmente 

para as dificuldades creditícias enfrentadas por alguns setores da economia, ainda que de 

forma passageira. Todos esses fatos, conjugados com o desaparecimento do "imposto 

inflacionário", após a estabilização da economia, evidenciaram uma relativa incapacidade de 

algumas instituições financeiras em promoverem espontânea e tempestivamente os ajustes 

necessários para sua sobrevivência no novo ambiente econômico.  

     Em resumo, desde o início da década de 90, e, principalmente após o Plano Real, o 

sistema financeiro brasileiro vem atravessando uma dupla transição: do protecionismo à 

abertura externa e da instabilidade econômica para a relativa estabilidade monetária. Do 

ponto de vista das transações internacionais, várias restrições cambiais e barreiras ao 

comércio e aos movimentos de capital ainda persistem. No mercado interno, o programa de 

estabilização ainda precisa consolidar-se. Entretanto, parece claro que as transformações 

são irreversíveis. O retorno ao passado é pouco provável ou, melhor dizendo, estabilidade 

monetária e globalização são parte de um cenário em que o sistema financeiro brasileiro 

terá de atuar nos próximos anos. 

 
3.2.A Indústria de Fundos de Investimento 
 
i) Definição 
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     Os Fundos de Investimento são “condomínios” ou carteiras compostas, que reúnem 

vários investidores que juntam seus recursos para aplicar em diversos ativos como ações, 

títulos públicos federais, estaduais e municipais, títulos privados e outros. Em um fundo de 

investimento, o gestor (administrador) do fundo aplica os recursos dos investidores 

(patrimônio do fundo) de forma a maximizar o retorno e minimizar o risco da carteira do 

fundo.  

     Os fundos possibilitam a seus cotistas a oportunidade de, em conjunto, investir em 

aplicações financeiras – renda fixa e/ou variável – que individualmente seria de difícil acesso 

e conferem ao investidor melhores  condições de remuneração no mercado, devido a 

administração profissional e por operarem com volume de recursos expressivos. Os papéis 

que compõem a carteira ficam em nome do fundo. Cada fundo tem seu regulamento próprio 

onde constam as regras a serem seguidas na sua administração. Pode-se  relatar que o 

segredo dos fundos está na idéia de condomínio. 

      Os fundos financiam a expansão econômica, esta é a principal função de um fundo de 

investimento: ser um veículo para levar os recursos dos poupadores para os agentes 

econômicos que estão investindo na produção. Seus gestores identificam setores que 

precisam de recursos para crescer e que remunerem os investidores com taxas acima da 

média. Tão importante quanto a existência da poupança financeira é permitir que esses 

recursos cheguem aos empreendedores. Hoje, por exemplo, no Brasil, quase metade da 

dívida pública é financiada por esses agentes. O governo emite títulos para se financiar, e 

seus papéis são comprados pelos gestores dos fundos. 

     Atualmente no Brasil funcionam sobre a autorização da CVM - Comissão de Valores 

Mobiliários, órgão responsável por sua regulação e fiscalização, buscando a proteção do 

investidor. A Instrução CVM nº. 409 dispõe sobre a constituição, a administração, o 

funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, conceituados 

como: "uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio, destinado à 

aplicação em títulos e valores mobiliários, bem como em quaisquer outros ativos disponíveis 

no mercado financeiro e de capitais". (SITE ANBID, 2005). 

     Nos principais países os fundos mútuos cresceram de forma astronômica nos últimos 

anos: nos EUA os valores dos ativos nesses instrumentos dobraram de 1990 para 1994, e 

dobraram novamente daí até 1998, hoje superando os US$ 8 trilhões. Aqui no Brasil, o valor 

dos ativos da indústria de fundos (excluídos os fundos de pensão) deve andar pelos US$ 

260 bilhões, quase cinco vezes do que era em julho de 1994. Observe na figura a seguir. 
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Figura 1 - PL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO MUNDO (EM US$ bilhões) 

. 
 

 
Fonte: Investment Company Institute, DEZ/2004 
     

Principais vantagens de se aplicar em fundos  

 Poder de Barganha – refere-se às vantagens decorrentes da negociação com elevados 

valores financeiros, conseguindo com isso: diluição dos custos fixos, acesso a mercados 

de atacado, melhores condições de prestação de serviços das corretoras, maior poder 

de negociação em defesa dos interesses dos cotistas. Devido a esse poder de barganha 

pequenos investidores se transformam em grande investidor, pois os recursos são 

administrados de forma única fazendo com que o pequeno investidor passe a ter 

vantagens auferidas pelos grandes. 

 Consolidação do fluxo de caixa - como os recursos são administrados em conjunto de 

forma única, o fluxo de entrada e saída de recursos possibilita que haja liquidez sem 

necessariamente comprometer a rentabilidade, ou seja, embora os aplicadores tenham o 

direito de resgatar suas cotas em prazo curto, nem todos o fazem ao mesmo tempo, isto 

é, sempre fica uma grande soma disponível, que pode ser aplicada em títulos mais 

rentáveis.  

 Terceirização - quando se compra cotas de um fundo de investimento, na verdade, 

terceiriza-se a administração dos recursos investidos. O investidor tende a diminuir os 

seus custos e a melhorar o seu desempenho, quando compararmos a administração 

terceirizada com a pessoal. A alta especialização dos gestores é um fator determinante 

no sucesso dessa terceirização. 

 

ii) Contabilidade dos fundos 
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     Os fundos de investimento devem ter escrituração contábil própria, destacada da relativa 

à instituição administradora, sujeitas às normas de escrituração expedidas pelo Conselho 

Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. O Plano de Contas integra todas as 

normas para a avaliação dos ativos, bem como para a apropriação de receitas e despesas. 

Deve ser auditado por auditor independente, registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

Ativo e passivo são geralmente, controlados pela instituição administradora: 

 Passivo – representa as fontes de recursos do fundo. É constituído dos valores devidos 

aos cotistas. No passivo estão, ainda, incluídas as taxas e demais encargos a pagar; 

 Ativo – representa as aplicações financeiras do fundo em títulos e valores mobiliários. 

     A avaliação a mercado dos ativos e do patrimônio de um fundo de investimento é 

essencial para se apurar o valor da cota diária, para converter as aplicações em cotas a 

cotas resgatadas em valor monetário. O fundo nasce com o valor de cota convencionado 

pelo administrador. 

 
iii) Características Gerais  

 

     Quanto à forma, a maior parte dos fundos mútuos brasileiros em funcionamento é: 

condomínios abertos, com prazo indeterminado de duração e constituídos através de 

contrato particular, registrado em cartório de títulos e documentos. 

     As instituições administradoras de fundos de investimento são obrigadas a elaborar e 

divulgar um regulamento, que deve conter no mínimo e obrigatoriamente as seguintes 

informações: a política de investimento a ser adotada pela administradora, a taxa de 

administração ou critério para sua fixação, demais taxas e despesas, condições de resgates 

de quotas e disponibilidade de informações aos condôminos. 

     O patrimônio líquido dos fundos de investimento é a soma do disponível (dinheiro em 

caixa), mais o valor da carteira, mais os valores a receber, menos as exigibilidades. A 

determinação do valor da carteira é feita de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

BACEN/CVM. Além da própria instituição administradora do fundo, existem outras que 

podem colocar suas quotas, que são os bancos comerciais, os bancos de investimento, as 

sociedades corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, os bancos 

múltiplos e as caixas econômicas. Além disso, os agentes autônomos de investimento 

podem colocá-las, desde que por conta e ordem de seu credenciador (instituição financeira). 

     As quotas correspondem a frações ideais do fundo e assumem a forma nominativa ou 

endossável em preto, por força da legislação em vigor, que veda a colocação de títulos, 

contratos e valores sob a forma ao portador. Podem ser escriturais, ou seja, mantidas em 

conta de depósito em nome de seus titulares. 
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     Diariamente é calculado o valor da quota, com base em avaliação patrimonial realizada 

de acordo com o patrimônio líquido e as normas elaboradas pelo BACEN/CVM. Podem ser 

deduzidas, ainda, as taxas e despesas convencionadas pelo gestor. As administradoras de 

fundos costumam fixar valores mínimos de aplicação inicial, de movimentação (resgates 

parciais) e de manutenção, que variam de instituição para instituição, como também por tipo 

de condomínio. 

 
iv) A escolha de um fundo 

 

     Segundo Ana Paula Machado Frauzino Cardin, em “A Indústria de Fundos de 

Investimentos: Análise, Tendências e Evolução no Mercado Brasileiro nos Últimos 8 anos”, 

2002: 
a escolha dos fundos mais adequados vai depender, fundamentalmente, 
da tolerância do investidor ao risco. Mesmos os fundos de renda fixa 
podem apresentar oscilações no valor da cota e pequenas perdas de 
patrimônio de um dia para outro. Por isso, antes de pensar em quanto 
ganhar, o investidor deve se preocupar também com quanto poderá 
perder. 
 
Quanto mais jovem for o investidor, mais tempo ele terá para construir o 
seu patrimônio. Poderá, portanto, assumir riscos mais altos em seus 
investimentos. Caso necessário, terá tempo de sobra para reverter 
eventuais prejuízos, alterando a composição de sua carteira. Com os mais 
velhos ocorre o contrário. Eles precisam ser muito mais cautelosos. Não 
podem colocar em xeque todo o seu patrimônio às vésperas da 
aposentadoria. 
 
O estado civil tem maior importância do que pode parecer à primeira vista. 
Um investidor solteiro e sem dependentes pode assumir riscos muito 
maiores do que alguém que tem os pais, a esposa e filhos para sustentar. 
A família sempre deve influenciar nas decisões de investimento, inclusive 
na hora de decidir por contratar ou não seguros de vida e coberturas que 
garantam a quitação de grandes dívidas contraídas em caso de morte. 
 
Quanto mais bem informado for o investidor, mais ele estará apto a se 
beneficiar das oportunidades oferecidas no mercado financeiro. Induzir um 
fazendeiro de baixa escolaridade, que jamais tenha saído do mundo rural, 
a investir uma boa parcela de sua disponibilidade financeira num fundo de 
investimento com uma carteira recheada de papéis da dívida externa não 
é uma tarefa simples. Ele até pode aprender com o tempo os aspectos 
positivos de um investimento deste tipo, porém, inicialmente, deverá 
restringir-se às modalidades de investimento mais conservadoras, como 
os fundos de renda fixa. Um empresário, acostumado a viajar para outros 
países e a lidar com câmbio e comércio exterior, entenderá imediatamente 
a essência de um fundo de investimento em dólar ou com uma carteira 
diversificada de ações de empresas de países emergentes como o Brasil. 
 
O retorno de um fundo de investimento está na razão direta do risco. Isto 
significa que é impossível eliminar totalmente as incertezas do mercado. O 
que pode ser feito é uma avaliação apurada quanto ao grau de risco de 
um determinado investimento. É preciso escolher instituições financeiras 
com tradição e notória qualificação profissional para tentar diminuir o risco 
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de perdas futuras. O perfil arrojado de alguns investidores aumenta as 
probabilidades de lucro, mas, também reduz a sua segurança. Um 
investidor de perfil conservador, ao contrário, pode obter um rendimento 
menor, mas conseguirá reduzir suas probabilidades de perda. 
 
Definido o risco que está disposto a correr, o investidor busca fundos que 
cobram as menores taxas de administração e performance, de forma a 
maximizar seus resultados. Atualmente, as diferenças são ínfimas no curto 
prazo, mas o investidor que deixar seus recursos em fundo por bastante 
tempo vai sentir um incremento significativo em seus investimentos. 
 
O tamanho do patrimônio do investidor deve condicionar os seus 
movimentos no mercado, seja na escolha do leque de aplicações que ele 
fará, seja na definição da parcela que poderá aplicar em cada ativo. 
Quanto maior o volume de recursos que o investidor possui, maior a 
parcela que poderá aplicar em ativos de risco. A liquidez do patrimônio 
deve ser inversamente proporcional ao seu tamanho. Quanto menor o 
capital do investidor, maior deve ser a fatia destinada a aplicações de 
prazos mais curtos, para que ele possa convertê-lo em dinheiro 
rapidamente, caso seja necessário. A inflação, mesmo baixa, é um fator 
que deve ser levado em conta no momento de investir. A corrosão 
inflacionária da moeda pode causar estragos em qualquer patrimônio. Por 
maior que fosse o rendimento nominal das aplicações de renda fixa, a 
chamada ilusão monetária funcionou como uma armadilha até para os 
mais letrados. A inflação, por menor que seja, deve ser sempre 
considerada na hora de decidir em que fundo aplicar o dinheiro. 
 
Assim como o ser humano, os investimentos e os negócios também 
nascem, amadurecem e morrem. Avaliar corretamente o momento mais 
conveniente de entrar e sair de um negócio é o segredo de qualquer 
investidor bem sucedido. Um financista americano a quem se perguntou 
uma vez qual era o momento mais indicado para sair das bolsas 
costumava dizer que ninguém nunca ficou mais pobre por embolsar os 
seus lucros. Sabendo-se que qualquer ciclo de valorização tem começo, 
meio e fim, o investidor experimentado não aguarda o último momento 
para sair, pois pode perder todo o lucro que havia acumulado, se esperar 
demais. É preciso levar em conta também que quem aplica uma pequena 
parcela de sua renda mensal no mercado, na alta e na baixa, em geral tem 
menos chances de perder dinheiro a longo prazo do que quem procura 
atuar no mercado financeiro como um especulador profissional. 
(FRAUZINO CARDIN, 2002) 

 
v) Termos utilizados nos fundos 
 
Cota, Cotista e Administrador 

 Cota é a menor fração do patrimônio do fundo. Seu valor é atualizado diariamente, com 

base em avaliação patrimonial dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo. 

Para apuração do valor unitário das cotas, divide-se o patrimônio líquido – já deduzidos 

os encargos legais e taxas de administração – pela quantidade de cotas. 

 Cotista é o investidor que adquire as cotas do fundo. Seus recursos são aplicados pelo 

administrador na compra dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. O investidor 

busca obter rentabilidade superior a simples preservação de seu poder de compra. 

Deseja, também, alternativas variadas de prazo, risco e rentabilidade. Além disso, 
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espera que seus recursos sejam administrados por profissionais de comprovada 

experiência. 

 Administrador é o responsável pela gestão, supervisão, acompanhamento e prestação 

de informações relativas aos fundos de investimento. Sua principal atribuição é o 

gerenciamento das carteiras de ativos, buscando obter a melhor relação 

rentabilidade/risco. É ele quem decide onde investir os recursos dos condôminos 

comprando ativos financeiros, através de análises das melhores oportunidades de 

investimento. Podem ser administradores dos fundos bancos múltiplos, bancos 

comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento e sociedades corretoras ou distribuidoras de títulos e 

valores mobiliários. 

Regulamento e Carteira de Ativos 
 Regulamento é feito pelos administradores com base na legislação vigente. O 

administrador se obriga a seguir as regras que constam dos regulamentos dos fundos, 

os quais devem ser entregues a todos os cotistas. Todo regulamento deve ter duas 

informações importantes: o objetivo do fundo e sua política de investimento, que define a 

linha de atuação a ser seguida para que o fundo alcance seu objetivo. 

 Carteira de Ativos – Os valores captados pelos fundos de investimento, por meio da 

venda de cotas, são utilizados pelo administrador para adquirir ativos que irão compor 

sua carteira. A escolha dos ativos depende das características e objetivos do fundo. A 

composição da carteira de investimentos deve refletir o tipo de fundo (ações, renda fixa, 

mistos, cambiais etc.) e a estratégia de investimento do gestor. No regulamento do fundo 

você vai saber mais sobre os objetivos de investimento, rentabilidade, risco, e regras de 

entrada e saída do fundo de investimento. 

FIF, FAQ, FIF de FAQ, FITVM e FIC 
 FIF - (Fundo de Investimento Financeiro) são instrumentos de captação de recursos para 

aplicação em carteiras diversificadas de ativos financeiros e demais modalidades 

operacionais disponíveis no âmbito  mercado financeiro. Os FIFs englobam vários tipos 

de fundos de investimento, tais como: renda fixa, DI, etc.São aplicações onde o dinheiro 

é investido de diversas maneiras, de acordo com o regulamento do fundo e regras de 

enquadramento do Bacen/CVM, tais como: títulos do governo, CDBs, mercados futuros, 

de opções, ações (limitado a 49% da carteira), entre outras. 

 FAQ - (Fundo de Aplicação em Quotas) são fundos com carteiras compostas, 

exclusivamente, por cotas de FIF e caracterizam-se como “Fundos que só aplicam em 

outros fundos, diferente dos demais fundos de investimento. O FAQ não compra e vende 

papéis e títulos no mercado. O FAQ compra e vende quotas dos demais fundos de 

investimentos, ou seja, é um fundo de fundos. O FAQ constitui-se uma excelente 
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ferramenta para as instituições financeiras, pois reduz os custos de registro e 

administração das carteiras e confere agilidade no lançamento de novos fundos. 

 FIF de FAQ -é o Fundo de Investimento Financeiro em Fundos de Aplicação de Quotas. 

Este é um fundo que visa comprar quotas de outros fundos existentes no mercado. É 

uma forma de diversificar o risco, pois o dinheiro do investidor é aplicado em diversos 

fundos.  

 FITVM - Fundo de Investimento de Títulos e Valores Mobiliários. É a nova categoria 

onde estão concentrados todos os fundos de renda variável, em substituição aos antigos 

Fundo Mútuo de Investimento em Ações (FMIA) e Fundo Mútuo de Investimento em 

Ações Carteira Livre (FMIA-CL). 

 FIQ – (Fundo de Investimento em Quotas) são fundos de investimento em cotas de 

fundos de investimento em títulos e valores mobiliários (FITVM). 

Fundos Abertos e Fundos Fechados 

 Fundos abertos – são fundos que admitem, permanentemente, o ingresso e a saída de 

cotistas. 

 Fundos Fechados – Caracterizam-se pela quantidade limitada de cotas que são 

oferecidas aos potenciais investidores durante um período predeterminado. Após sua 

completa colocação, as cotas dos fundos fechados podem vir a ser negociadas em 

bolsas de valores. Em geral os fundos fechados vinculam-se a algum empreendimento.  

Rentabilidade, Carência e Liquidez 

 Rentabilidade - uma das vantagens de se investir em um fundo, ao invés de sozinho, é 

que os fundos são capazes de comprar alguns dos ativos financeiros que compõem a 

sua carteira a preços mais baixos do que os investidores individuais. Isso porque eles 

tendem a comprar em grandes quantidades, volumes maiores, o que aumenta seu poder 

de negociação e em geral reduz o custo de compra. Trata-se do mesmo princípio que 

faz com que o atacadista pague menos por unidade de um produto qualquer, do que 

você ao comprar esse mesmo produto em uma loja. É claro que parte desse desconto 

no preço dos ativos fica com o próprio gestor do fundo, na forma de taxas de 

administração e performance. Os fundos são proibidos pela legislação de oferecer 

garantias de rentabilidade. 

 Carência – é o período mínimo para que o cliente obtenha rendimento. 

 Liquidez - é a capacidade de transformar um investimento em dinheiro. 

     Desde 02/08/1999 os fundos foram desobrigados de recolhimento do depósito 

compulsório e passaram a ter liquidez imediata. A maioria dos fundos não possui carência, 

ou seja, tem liquidez e rentabilidade diárias, à exceção dos fundos fechados. 
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Taxa de Administração, Taxa de Performance e Taxa de Saída 

     A cobrança das taxas de administração, performance e saída devem estar previstas nos 

regulamentos dos fundos. 

• Taxa de Administração – é uma taxa cobrada diariamente pelo administrador sobre o 

patrimônio líquido do fundo, já deduzida do valor da cota divulgada. é a principal 

forma de remuneração do gestor pela administração dos recursos do fundo de 

investimento. A taxa é cobrada sobre o valor aplicado, sendo apropriada diariamente 

e cobrada mensalmente. O valor da cota do fundo já vem descontado da taxa de 

administração e o percentual informado no regulamento é anual (Ex.: 2% ao ano). No 

regulamento do fundo você poderá prever quanto você terá de pagar em taxa de 

administração. 

• Taxa de Performance - é um percentual cobrado sempre que a rentabilidade do 

fundo ultrapassar o benchmark estabelecido entre as partes. Além da taxa de 

administração, alguns gestores também cobram um taxa pelo seu desempenho, ou 

performance. A taxa é anual e cobrada sobre a parcela da rentabilidade do fundo 

que excede a variação de um índice pré-determinado (benchmark). O benchmark 

muda de acordo com o tipo de fundo. Os fundos de renda fixa normalmente adotam 

o CDI ou o IGP-M como comparativo, os fundos cambiais usam como benchmark o 

dólar e os fundos de renda variável costumam adotar o IBOVESPA. Os períodos de 

cálculo da taxa de performance variam de acordo com o tipo do fundo. 

 Taxa de saída – é uma taxa cobrada nos resgates de alguns fundos. 

Tributação e alíquotas 

     Com exceção dos fundos de previdência privada, as aplicações em fundos de 

investimento sofrem as seguintes taxações:  

 Imposto de Renda (IR): a Lei 11.033, de 21.12.2004 (MP 206) estabelece: alíquotas 

regressivas de IR, de 22,5% a 15,0%, de acordo com o prazo da aplicação, para  

Fundos de Renda Fixa e baixa de 20% para 15% a alíquota de IR para fundos de renda 

variável. A Lei 11.053, de 30.12.2004 (MP 209) limita em até 20% as alíquotas dos 

fundos de renda fixa que aplicarem em carteiras com prazo médio de até 365 dias. Em 

resumo: 

Alíquotas de IR - Fundos de Renda Fixa:  

Fundos com carteira de prazo médio de até 365 dias: 

22,5% - aplicações de até 180 dias 

20,0% - aplicações acima de 180 dias 

Fundos com carteira de prazo médio acima de 365 dias 

22,5% - aplicações de até 180 dias 

20,0% - aplicações de 181 a 360 dias 
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17,5% - aplicações de 361 até 720 dias 

15,0% - aplicações acima de 720 dias 

Alíquotas de IR - Fundos de Renda Variável: 

Conforme divulgado na IN SRF nº 487, de 30.12.2004, os fundos e clubes de 

investimentos em ações serão tributados nos resgates efetuados a partir de janeiro de 

2005, pela alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos a partir de 2002. 

Momento da cobrança de IR (come cotas)  

Fundos de Renda Fixa: último dia útil dos meses de maio e novembro, ou na data do 

resgate o que ocorrer primeiro; 

Fundos de Renda Variável: somente na data do resgate. 

 Contribuição Provisória por Movimentação Financeira (CPMF): a CPMF foi criada em 

2000 como um imposto provisório. Desde 18/3/2001 a alíquota da CPMF voltou a ser de 

0,38%: essa alíquota incide sobre o valor que é aplicado no fundo através de um débito 

na sua conta corrente. 

 Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): Os fundos de renda fixa com liquidez diária 

sofrem a incidência de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de acordo com uma 

tabela regressiva (5-95%), até o 29º dia da aplicação, estando isentos a partir do 30º dia. 

O IOF incide sobre o ganho da aplicação. 
Os Riscos nos fundos 

     Os investidores, ao decidirem aplicar seus recursos em fundos de investimento, devem 

ser alertados para os riscos inerentes a esta modalidade de investimento. Cada tipo de 

fundo e de investimento, inclusive de renda fixa, pode apresentar riscos e rentabilidades 

diferentes. A definição de um fundo de investimento ser de maior ou menor risco resulta da 

análise da política de investimento traçada no regulamento, devendo ser aceita pelos 

cotistas no momento de seu ingresso por sua adesão tácita ou expressa. A política de 

investimento estabelece quais os caminhos a serem seguidos pelo gestor da carteira, 

sempre limitado às disposições legais.(ROCHA, 2003) 

Risco – é a incerteza quantificável matematicamente, conceito utilizado na gestão de riscos. 

Risco – é definido por dois símbolos juntos: o de perigo e o da oportunidade (definição 

chinesa), definição que reforça a idéia de que o risco por si só não é uma coisa ruim. Para 

crescer é necessário assumir alguns tipos de risco. É no risco que estão as melhores 

oportunidades. 

Principais riscos que incidem nos  fundos de investimento: 

 Risco de Crédito – avalia a capacidade dos emissores dos títulos de não honrar o 

resgate ocasionando prejuízos aos fundos de investimentos. Também chamado de risco 

de inadimplência. Saber quais são os papéis na carteira de um fundo, desse modo, 



 54 

permite que o investidor conheça o risco que está correndo, mas os especialistas 

lembram que nem todos os papéis são facilmente identificáveis pelo investidor comum.  

 Risco de mercado – ocorre em função das mudanças nos preços dos ativos e passivos 

nos quais uma instituição mantém posições, diante das condições de mercado. O risco 

de mercado pode ser dividido em quatro grandes áreas: risco taxa de juros, risco taxa de 

câmbio, risco preço de ação e risco preço de commodities. Para avaliar esse risco, o 

investidor deve levar em conta também o grau de comprometimento da carteira de um 

fundo com os negócios nos mercados futuros, o que poderá afetar seriamente seu 

desempenho.; 

 Risco de Liquidez – Este tipo de risco é relacionado à probabilidade do gestor precisar 

vender (ou comprar) um dos ativos que fazem parte da carteira do fundo e não conseguir 

pela ausência de compradores (ou vendedores). revela a capacidade do fundo para 

honrar suas próprias obrigações, mostrando dificuldade de obter recursos com a venda 

de seus ativos;  

 Risco Operacional - Está relacionado com a capacidade das instituições em detectar, 

conhecer, mensurar, controlar e administrar os riscos existentes em suas posições. Este 

risco pode ser dividido em três grandes áreas: Organizacional, Equipamentos e Pessoal; 

 Risco Sistêmico – Decorre de dificuldades de uma ou mais instituições que provoquem 

danos substanciais a outras, ou uma ruptura na condução operacional de normalidade 

do sistema financeiro em geral; 

 Risco País – É um indicador que tenta determinar o grau de instabilidade econômica de 

cada país, ou seja, mede o grau de “perigo” que um país representa para o investidor 

estrangeiro. São levados em conta fatores econômicos como PIB, Bal. Comercial etc.; 

 Risco Legal – É o risco de perdas pela falta de cumprimento das leis, normas e 

regulamentos. É a possibilidade de perdas decorrentes da inobservância de dispositivos 

legais ou regulamentares. Subdivide-se em Tributário e de Legislação; 

 Risco Soberano – diz respeito as dívidas do país e reflete a capacidade do Estado de 

honrar o pagamento de seus títulos no vencimento;  

 Risco de Gestão – está diretamente ligado à capacidade do administrador para 

antecipar-se aos movimentos e tendência do mercado, escolhendo os melhores ativos 

para a carteira do fundo. 

Avaliações Contábeis “Marcação a Mercado” e “Curva do Papel “ 
 Marcação a Mercado – Com relação a marcação a mercado, a Instrução CVM nº 305/99 

estabeleceu no artigo 5º que “ considera-se  preço de mercado o valor que se pode obter 

com a negociação do título em um mercado ativo, em que o comprador e vendedor 

sejam independentes, sem que corresponda a uma transação compulsória ou decorrente 

de um processo de liquidação”. Marcar a mercado significa “registrar os ativos que 
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compõem a carteira do fundo pelo preço a que eles são negociados, e não pelo de 

aquisição”. 

 Marcação pela “curva do papel” ou “curva de juros” – Considera o valor da compra do 

título mais a incorporação diária dos juros proporcional ao tempo em que o título já 

caminhou desde a sua emissão. Por essa metodologia, as cotas dos fundos de 

investimento não apresentam variação negativa, mesmo que o título perca valor e desde 

que permaneça na carteira do fundo de investimento até o seu vencimento. 

     O Banco Central estabeleceu em 15/2/2002 por meio da circular 3.086, os critérios de 

registro e de avaliação contábil, ou seja, de marcação a mercado dos títulos e valores 

mobiliários integrantes da carteira dos fundos, para serem implementados até 30/9/2002, 

posteriormente antecipado para 30/5/2002, pelo comunicado 365 em conjunto BACEN/CVM.  

 

3.3.Mecanismos de transparência e Controle  
 
     O desenvolvimento da indústria de fundos de investimento trouxe a necessidade cada 

vez maior do aumento da eficiência e profissionalização dos seus administradores, assim 

como a confirmação da credibilidade das aplicações, ou seja, o grau de fidúcia. O 

administrador e o gestor da carteira de fundos de investimento devem se preocupar com o 

caráter fiduciário que representam, uma vez que agem em benefício dos cotistas. Em 

contraposição à entrega de recursos feita pelos cotistas, o administrador e o gestor da 

carteira de fundos de investimento devem agir com boa – fé em todas as operações que 

fizerem no exercício de suas funções. 

     Assim, cada vez mais é exigida a transparência com relação aos fundos de investimento 

e com relação, principalmente, aos administradores. Os investidores começaram a procurar 

conhecer melhor as instituições que administram seus recursos para saberem se são 

confiáveis, sólidas e competentes. Como conseqüência, os sistemas de informações dos 

administradores tendem a se desenvolver para proporcionar aos investidores uma maior 

contribuição às suas decisões, inclusive com relação à aplicação ou resgate dos fundos de 

investimento. Por meio do aprimoramento das regras dos fundos de investimento, os 

investidores começaram a usufruir uma quantidade maior de informações.  

     A ANBID, conforme anteriormente visto, auxiliou e tem auxiliado na busca constante de 

maior transparência por parte dos administradores dos fundos de investimento, por meio de 

procedimentos previstos no Código de Auto - Regulação. Esses procedimentos visam não 

só à segurança dos cotistas por meio da regularidade das informações, mas também, 

objetivam a especialização cada vez maior de todos os serviços relacionados à 

administração dos fundos de investimentos e da gestão de suas carteiras, por meio da 

imposição de serviços de auditoria, custódia e classificação de risco, entre outros.  
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     De forma a buscar sempre maior transparência e segurança aos investidores, a 

legislação determina a utilização de vários mecanismos, a seguir destacamos os principais: 

a segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades da 

instituição administradora e a implementação de controles internos.(ROCHA 2003) 

 
3.3.1.Segregação da administração de recursos de terceiros “Chinese Wall” 
 

     A segregação da administração de recursos de terceiros das demais atividades das 

instituições financeiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

mais conhecida como Chinese wall, tornou-se obrigatória pelas Resoluções CMN nº 2.451, 

de 27 de novembro de 1997, e nº 2.486, de 30 de abril de 1998. (ROCHA, 2003) 

     Ana Paula Machado Frauzino Cardin, em “A Indústria de Fundos de Investimentos: 

Análise, Tendências e Evolução no Mercado Brasileiro nos Últimos 8 anos”, 2002 descreve: 

 
Até pouco tempo, os investidores brasileiros não tinham como saber se o 
dinheiro que aplicavam em fundos mútuos estava sendo usado da melhor 
forma possível. Era muito comum usar-se o dinheiro dos poupadores para 
salvar as finanças das instituições que administravam os fundos. De acordo 
com fiscais de fundos mútuos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 
do Banco Central, quando o Banco Nacional e o Banco Econômico tiveram 
problemas de liquidez, em 1994 e 1995, venderam bônus a seus próprios 
fundos para sair do sufoco. A prática foi descoberta quando o dinheiro dos 
fundos mútuos não foi mais suficiente para cobrir os rombos, o que deixou 
quem investiu nos fundos de ações e renda fixa desses bancos com 
coleção de papéis sem valor. 
 
Os escândalos sucessivos chamaram a atenção para a necessidade de 
novas regras para o asset management, que separassem o gerenciamento 
de recursos de terceiros dos outros negócios das instituições financeiras 
que os administram. A gota d’água para a reforma foi a crise financeira 
mundial, ocorrida em outubro de 1997. A relação promíscua entre quem 
administrava as operações de tesouraria dos bancos e aqueles que 
gerenciavam os recursos dos fundos mútuos era uma tentação constante 
para os bancos desovarem suas perdas sobre os investidores. Trocando um 
investimento que dava prejuízo à instituição por um ativo mais lucrativo dos 
fundos mútuos, os banqueiros protegiam seu próprio capital às custas dos 
pequenos investidores. 
 

     A Resolução BACEN nº 2.451, de novembro de 1997, tornou obrigatória a criação dessas 

unidades – Asset Management Unit (AMU) – para instituições administradoras de fundos. 

Como mandamentos da AMU, podemos citar: 

 A administradora dos recursos não pode beneficiar operações ou papéis do banco  
controlador. A empresa também não pode ter acesso ao capital da tesouraria do 
banco e vice-versa. Se quiser comprar papel de empresas do mesmo grupo, a 
escolha deve seguir os padrões de mercado; 

 As companhias não fazem corretagem de papéis, ou seja, não obtém ganhos em  
operações que utilizam recursos dos clientes. O ganho é revertido em favor dos 
clientes; 

 As empresas também administram recursos próprios. Os acionistas podem aplicar  



 57 

nos fundos por elas administrados, sob as mesmas regras aplicadas aos demais 
cotistas; 

 As estruturas jurídica e física das empresas e dos controladores são separadas .A  
idéia é criar barreiras operacionais, do tipo Chinese Wall, para evitar conflito de 
interesses e focar o negócio na gestão dos recursos dos investidores. (FRAUZINO 
CARDIN, 2003) 

 

     No livro “Fundos de Investimentos e o Papel do Administrador”, 2003, Tatiana Nogueira 

da Rocha, discorre com relação à gestão de carteira de fundos de investimento, a Instrução 

CVM nº 306/99 também determina a completa segregação por meio da adoção de 

procedimentos visando:  

 à segregação física de instalações entre áreas responsáveis por diferentes 
 atividades prestadas relativas ao mercado de capitais, ou definição clara e precisa 
de práticas que assegurem o bom uso de instalações, equipamentos e arquivos 
comuns a mais de um setor da empresa:  

 à preservação de informações confidenciais por todos os seus administradores, 
 colaboradores e funcionários, proibindo a transferência de tais informações a 
pessoas não habilitadas ou que possa, vir a utilizá-las indevidamente, em processo 
de decisão de investimento, próprio ou de terceiros; 

 à implantação e manutenção de programa de treinamento de administradores,  
colaboradores e funcionários que tenham acesso a informações confidenciais e/ ou 
participem de processo de decisão de investimento;  

 ao acesso restrito e arquivos, bem como à adoção de controles que restrinjam e  
permitam identificar quem tiver acesso às informações confidenciais;  e  

 ao estabelecimento de políticas relacionadas à compra e venda de valores  
mobiliários por parte de funcionários, diretores e administradores da entidade.  

 
     Por meio dessas diretrizes legais, foram estabelecidas normas de conduta, de 

responsabilização e segregação de funções determinadas aos gestores de recursos de 

terceiros, com a intenção de assegurar, inclusive, os interesses dos cotistas de fundos 

investimentos contra práticas fraudulentas e uso de informações privilegiadas. (ROCHA, 

2003)  

 

3.3.2. Controles internos 
 

     No livro “Fundos de Investimentos e o Papel do Administrador”, 2003, Tatiana Nogueira 

da Rocha, discorre que a atividade de administração de recursos de terceiros deve, assim 

como as instituições financeiras em geral, possuir um sistema de controles internos, 

comumente chamado de área de compliance. Conforme define o artigo 1º da  Resolução 

CMN nº 2.554, de 24 de setembro de 1998, posteriormente alterada pela Resolução CMN nº 

3.056, de 19 de dezembro de 2002, os controles internos devem ser voltados para “as 

atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e 

gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis”, 

emanadas pelo próprio Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de 
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Valores Mobiliários e demais órgãos reguladores específicos. Os controles internos dos 

administradores de fundos de investimento devem prever:  

 
1. a definição de responsabilidade dentro da instituição administradora; 
2. a segregação das atividades atribuídas aos integrantes da instituição de forma a que  

seja evitado o conflito de interesses, bem como meios de minimizar e monitorar 
adequadamente áreas identificadas como de potencial conflito da espécie. Nesse 
caso, grande importância deve ser dada à segregação de recursos entre os fundos 
de investimento e a instituição administradora;  

3. meios de identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar  
adversamente a realização dos objetivos da instituição e de forma a afetar a 
administração dos fundos de investimento, inclusive sua carteira de títulos e valores 
mobiliários;  

4. a existência de canais de comunicação que assegurem aos funcionários, segundo o  
correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e 
compreensíveis informações consideradas relevantes para suas tarefas e 
responsabilidades;  

5. a contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da instituição e ao  
investimento em fundos de investimento; 

6. o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma a que se  
possa avaliar se os objetivos da instituição e dos fundos de investimentos estão 
sendo alcançados, se os limites estabelecidos, especialmente a política de 
investimento constante dos regulamentos dos fundos de investimento, assim como 
as leis e regulamentos aplicáveis, estão sendo cumpridos, bem como assegurar que 
quaisquer desvios possam ser prontamente corrigidos; 

7. a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em  
especial para os mantidos em meio eletrônico.  

 
Os controles internos devem ser revisados e atualizados periodicamente, 
objetivando a incorporação de medidas relacionadas a riscos novos ou 
anteriormente não abordados. Cumpre ressaltar que os controles internos 
não se equivalem à auditoria interna da instituição administradora, uma vez 
que esta apenas faz parte do sistema de controles internos, sendo uma 
unidade específica da instituição. Caso as regras não sejam obedecidas, as 
autoridades brasileiras poderão, não apenas multar as empresas de 
gerenciamento de fundos que cometerem fraude, mas, multar e prender os 
diretores de fundos mútuos que permitirem a realização de fraudes sob sua 
vigilância. As penas fazem parte da resolução supracitada, a qual é 
considerada a mais rigorosa da América Latina. A proteção oferecida aos 
investidores é parte de uma estratégia para tornar a indústria de fundos 
mútuos um dos pilares do desenvolvimento econômico brasileiro. (ROCHA, 
2003) 
 

3.4 Análise e Gestão nos Fundos  
 

     A análise de fundos de investimento nada mais é do que uma análise dos retornos 

ajustados para risco da carteira de investimentos. Isso porque a análise de retorno ajustado 

reflete o conceito de "otimização de carteira de investimento", de que ao escolher os ativos 

que compõem a carteira de investimentos do fundo, o gestor deve procurar aqueles que 

minimizam o risco para um objetivo específico de rentabilidade.  

     Existem vários indicadores de risco ajustado, sendo que a principal diferença entre eles é 

a forma de cálculo do retorno (absoluto ou em relação a um benchmark) e a metodologia de 
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cálculo da volatilidade (ou risco) da carteira. A seguir discutimos os principais indicadores de 

risco ajustado usados no mercado financeiro.  

3.4.1. Índices de retorno ajustado  
 

Índice de Modigliani  Um dos primeiros índices de retorno ajustado utilizado pelo mercado, 

e certamente o mais simples, já que compara o retorno absoluto da carteira do fundo (médio 

pela rentabilidade diária média) com a sua volatilidade, sendo que a volatilidade da carteira 

é medida pelo desvio padrão dos retornos da carteira do fundo.  

Índice Modigliani  =                  Retorno do fundo 

                                      Desvio padrão do retorno do fundo  

Índice de Sharpe  Sem dúvida o mais conhecido índice de retorno ajustado no mercado 

brasileiro, que compara o retorno relativo do fundo contra o ativo de risco livre com a 

volatilidade da carteira de fundos de investimento. Quanto maior o retorno e menor o risco 

do investimento, melhor será o Índice de Sharpe.  

 

 

 

     A volatilidade é uma das possíveis medidas de risco de um ativo; no caso dos índices de 

retorno ajustado divide-se o retorno diário médio da carteira do fundo pela sua volatilidade 

(ambos no mesmo período). A volatilidade diária é calculada como o desvio padrão dos 

retornos diários da carteira do fundo, durante um período de 252 dias. Alguns analistas 

utilizam o método de alisamento exponencial (EWMA) para atribuir pesos mais altos aos 

retornos mais recentes. A volatilidade então é calculada como o desvio padrão do produto 

entre a rentabilidade diária e seu respectivo peso.  

Índice de Sharpe =      (Retorno do Fundo - Retorno da taxa livre de risco)  

Desvio padrão do retorno do fundo 

Beta  Medida de risco diversificável de uma ação. O coeficiente beta pode ser visto como 

um índice do grau do retorno relativo de uma ação em relação ao retorno do mercado. O 

beta do mercado é igual a 1 e todos os outros betas são calculados em relação a esse valor. 

Um beta positivo sugere que a ação mova na mesma direção do mercado, enquanto um 

negativo sugere um movimento na direção oposta. Betas positivos são mais comuns que 

negativos. Uma ação com um beta igual a 2.0, reage duas vezes mais que o mercado, ou 

seja, experimenta uma mudança de 2% em seu retorno para cada mudança de 1% no 

retorno do mercado. 

 

3.4.2.Índices de retorno relativo  
 

Retorno relativo ao benchmark  Além da análise de retorno ajustado, a maioria dos 

analistas de fundos também calcula as medidas de retorno relativo ao benchmark. No caso 
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de fundos de renda-fixa cujo benchmark é o CDI, o retorno relativo é calculado como a 

divisão entre o retorno do fundo pelo retorno do benchmark, como ilustrado abaixo:  

Retorno relativo fundo =      Retorno do fundo     x 100 

                                             Retorno do CDI 

     Já no caso de fundos cujo benchmark é o dólar ou índices de ações o retorno relativo é 

calculado como a subtração do retorno do fundo pelo retorno do benchmark, como ilustrado 

abaixo: 

Ret. relativo fundo =          (1+Retorno do fundo)           -1 x 100 

                                     (1+ Retorno do benchmark) 

 

Índice de Sucesso  É um índice que mede a freqüência com que cada fundo conseguiu 

gerar retornos superiores ao seu índice de referência. Quanto maior o índice, melhor é o 

desempenho do fundo. Uma vez calculado o retorno relativo do fundo, muitos analistas 

contam o número de meses em que esse retorno ficou acima ou abaixo do benchmark. 

Alguns vão mais além e calculam esse retorno diariamente desde o início do fundo, o que 

permite o desenvolvimento de um histograma, mostrando quantos dias (para um 

determinado período) o investidor poderia comprar cotas do fundo, e obter um retorno acima 

do benchmark. Por exemplo, vamos assumir que o fundo exista há um ano e que a 

distribuição do histograma é a seguinte:  

Até 95% (20 dias) 

De 95% até 100% (35 dias) 

De 100% até 102% (75 dias) de 100% até 105% (200 dias) 

Acima de 105%(35 dias) 

     Isso significa que durante 55 dias no ano passado as pessoas que compraram cotas do 

fundo tiveram um retorno relativo ao benchmark negativo, isso equivale à soma do número 

de dias entre os intervalos de abaixo de 95% e de 95% até 100%.  

     Na gestão de risco, entre as metodologias de controle utilizadas pelos gestores de 

carteiras é o VaR (Value at RisK), pois é importante uma medida que mensurasse todos os 

riscos em um único número, em moeda nacional e que o resultado fosse um valor de fácil 

compreensão, facilitando o processo de tomada de decisões. Assim o VaR ou V@r é a 

perda máxima possível para uma carteira, em um intervalo de tempo bem definido (1 dia), 

calculado com um grau de confiança também bem definido. O VaR é hoje a melhor e mais 

utilizada forma de quantificar a exposição de uma carteira ou de toda uma instituição a risco 

de mercado.   

     A grande vantagem do VaR é traduzir o risco em valor e responder à pergunta: até que 

nível as coisas podem ficar ruins? O valor sob risco é estimado tomando-se como base às 

mailto:V@r
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volatilidades das variáveis, as correlações entre elas, as medidas de sensibilidade das 

variáveis e o valor das posições. Apesar de sua larga utilização, há muita discussão quanto 

aos limites do método, pois segundo especialistas, o mesmo é mais recomendado para 

situações de “normalidade de mercado”. Em momentos de crises intensas ele perde parte 

de sua finalidade, haja vista que em tais situações passam a valer mais as providências que 

o gestor de ativos tomou antes do surgimento da situação de crise. 

     A análise da performance de uma carteira de fundo de investimentos em situações 

extremas deve ser feita utilizando-se de ferramentas de análise de cenários. O Stress 

Testing permite simular a perda máxima para os fundos de investimentos em cenários de 

crise. Essa ferramenta em conjunto com o VaR ajuda a compreender o que poderia 

acontecer com as carteiras dos fundos em um momento de turbulência econômica e reduz a 

exposição ao risco, se necessário for. 

3.5.Relação com Investidores 
3.5.1.Assembléia Geral dos Condôminos 
 

     É da competência privativa da assembléia geral dos condôminos de fundos mútuos de 

investimento:  

I – as demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador;  

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

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

IV – o aumento da taxa de administração;  

V – a alteração da política de investimento do fundo;  

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

VII – a amortização de cotas, caso não esteja prevista no regulamento; e  

VIII – a alteração do regulamento. 

     Os trâmites legais para as assembléias gerais de condôminos são semelhantes àqueles 

para as sociedades anônimas, ou seja, convocação mediante anúncio, realização no edifício 

onde a instituição administradora tiver a sede e deliberações tomadas por critério de maioria 

absoluta de votos em relação às quotas emitidas, somente sendo admitida a votação por 

maioria de condôminos presentes quando não alcançaram “quorum” na primeira 

convocação. 

3.5.2.Publicidade e Remessa de documentos 
 

     A exemplo das sociedades por ações, a administradora de fundos em condomínio é 

obrigada a divulgar, ampla e imediatamente, qualquer ato ou fato relevante de modo a 

garantir a todos os quotistas acesso às informações que possam de algum modo influir em 

suas decisões quanto à permanência no fundo. Basicamente, deve a administradora: 
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 Entregar ao condômino exemplar do regulamento, documento em que constem todas as 

informações sobre o fundo no qual o cliente está investindo; 

 Entregar o prospecto do fundo, que é um resumo do regulamento, contendo informações 

importantes como: política de investimento, taxa de administração, valor mínimo, etc; 

 Acolher o termo de adesão com a assinatura do cliente no momento da aplicação inicial. 

Neste termo deverá estar especificada a margem de garantia do fundo. Esta margem 

representa o percentual máximo do patrimônio do fundo que pode ser utilizado a título de 

garantias em operações realizadas em instituições como a BMF. Essas operações são, 

basicamente, swaps e futuros que possibilitam ao administrador cumprir o objetivo de 

investimento proposto. Por exemplo, nos Fundos DI (gestão passiva), essas operações 

visam à proteção do fundo frente às oscilações das taxas de juros; 

 Colocar à disposição dos participantes, mensalmente, a rentabilidade do fundo e os 

jornais utilizados para divulgação; 

 Disponibilizar, diariamente, a cada quotista, informações sobre o número de quotas 

possuídas e seu valor e a rentabilidade do período; 

 Publicar, anualmente, além das informações discriminadas na alínea anterior, a 

rentabilidade e o valor nominal da quota nos últimos três anos, valor e composição da 

carteira, balanços e demais demonstrações financeiras, com o parecer do auditor 

independente; relação das entidades custodiantes dos títulos e valores mobiliários da 

carteira do fundo, os encargos debitados ao fundo nos três últimos anos e as despesas 

de corretagem. 

      Ao BACEN deve remeter mensalmente o balancete, demonstrativo da composição e 

diversificação das aplicações e das fontes de recursos; semestralmente, o balanço, 

condições gerais de cobertura por seguro no caso de trânsito de títulos, instituições 

custodiantes e relatório das demandas judiciais ou extrajudiciais. Estão obrigadas a fornecer 

também informações diárias, semanais e mensais sobre as operações do condomínio, 

patrimônio líquido, valor da quota, rentabilidade, composição e diversificação da carteira e 

quaisquer outros dados solicitados pelo BACEN ou CVM para fins de acompanhamento e 

estatística do sistema. 

     O descumprimento das normas constantes da regulamentação de fundos sujeita a 

instituição administradora infratora às sanções previstas no capítulo V da Lei nº 4.595, de 

31/12/1964, e no artigo 11 da Lei nº 6.385, de 7/12/1976, podendo o BACEN e a CVM, a 

qualquer tempo, determinar à instituição, que não atender ou que deixar de observar as 

condições estabelecidas na regulamentação, que proceda à convocação de assembléia 

geral de condôminos para decidir sobre a transferência da administração do fundo ou a sua 

liquidação. (ROCHA, 2003) 
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4. EVOLUÇÃO, ANÁLISE E TENDÊNCIAS DOS FUNDOS NO BRASIL  

     A indústria de fundos de investimentos  é hoje um instrumento consagrado de poupança 

à disposição de parcela significativa da população. As vantagens de aplicar recursos por 

meio dos fundos são evidentes, lembrando ainda que o sucesso desta modalidade deve-se 

ao fato de oferecer ao público a oportunidade de dispor da experiência de profissionais 

qualificados, acesso aos diversos mercados de ativos financeiros e custos compartilhados 

de forma condominial. A relevância desta aplicação deve despertar curiosidades como, por 

exemplo, qual o tamanho desta indústria no mundo, como é o perfil dos portfólios, onde e 

porque a indústria é mais desenvolvida, como se situa o Brasil neste contexto, quais as 

perspectivas para a nossa indústria de fundos mútuos, e como fazer as escolhas adequadas 

ao perfil do aplicador. Observe a seguir, a importância e o peso da indústria de fundos no 

mundo. 

     O patrimônio mundial da indústria de fundos é bastante concentrado. Dos US$ 16,1 

trilhões de patrimônio total em dezembro de 2004, US$ 8,7 trilhões, ou 54% do total, 

residiam nas Américas, 36% na Europa (US$ 5,9 trilhões) e 10% na Ásia e Pacífico (US$ 

1,56 trilhões).  

 

Figura 2 - PARTICIPAÇÃO NA INDÚSTRIA MUNDIAL DE FUNDOS 
 

 

Fonte: ICI-Investment Company Institute. 

 

     Dos US$ 8,7 trilhões que estão sendo administrados nos limites das fronteiras 

americanas, 92% encontram-se nos Estados Unidos, 4,84% no Canadá, 2,65% estão aqui 

mesmo, no Brasil, e os 0,51% restantes se distribuem pelos demais países da região. 

Chama atenção o fato da indústria de fundos do México praticamente não aparecer nas 

estatísticas, com US$ 35 bilhões, o que equivale a menos de 15% da indústria brasileira. É 

provável que tal fenômeno se explique não só pela facilidade com que os recursos 
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mexicanos migram para os EUA, mas principalmente pela atratividade medida pela relação 

risco/retorno que a maior economia do planeta oferece.  

 

Figura 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS NAS AMÉRICAS  

Fonte: ICI-Investment Company Institute. 

 

     Na Europa, é Luxemburgo que detém a maior fatia da indústria de fundos, com 25,43% 

do total. Depois dele, estão a França com (24,25%), Inglaterra (8,71%), Irlanda (8,43%), 

Itália (8,63%), Espanha e Alemanha (ambas com 5%), Suíça, Suécia e Áustria (com 2% 

cada). Os 6% restantes estão diluídos nos demais países da região.  

 

Figura 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS NA EUROPA  

Fonte: ICI-Investment Company Institute 

 

     Na Ásia e Pacífico, é a Austrália o país com o setor de fundos mais pujante, com US$ 

635 bilhões ou 39% do total da região. Em segundo lugar, está o Japão, com US$ 333,7 

bilhões (27% do total), seguido por Hong Kong (18%), Coréia (12%) e Nova Zelândia (1%).  

     À primeira vista, os dados nos revelam que não é o tamanho do PIB que determina a 

distribuição do setor de fundos pelo planeta. De fato, é mais provável que razões culturais, 
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estágio da legislação que rege a indústria local, características institucionais e 

principalmente tributárias, e o processo em que se encontra o país em termos de 

consolidação de seus fundamentos econômicos expliquem o estágio de desenvolvimento da 

indústria de fundos mútuos nos mais diversos países. Não é casual que Luxemburgo, 

Irlanda e Hong Kong atinjam montantes que equivalem, respectivamente, a 4.100%, 242% e 

109% dos seus PIBs. Trata-se de regiões onde os benefícios fiscais naturalmente atraem 

para suas fronteiras recursos do mundo inteiro.  

 

Figura 5 - FUNDOS / PIB NO MUNDO 

Fonte: Worldwide Mutual Fund and Flows, World Bank, análise Roland Berger 

 
     No Brasil, o patrimônio dos fundos equivale hoje a 42% do PIB, uma posição mais 

pujante do que a vasta gama de países, revelando maturidade da indústria. No entanto, 

veremos que a aplicação per capita em fundos ainda é pouco significativa, o que, por 

exclusão, nos faz acreditar que as aplicações em fundos são muito concentradas. Vemos 

também, que há uma linha evolutiva entre tamanho do setor e estágio de estabilização. 

Além disso, analisando a composição dos portfólios, constataremos que, a aplicação em 

renda variável é muito tímida, se comparada aos padrões mundiais, conforme demonstrado 

nas figuras a seguir, observe a elevada participação de títulos públicos: 
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Figura 6 - COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE FUNDOS NO BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Worldwide Mutual Fund Assets and Flows. World bank, Roland Berger. 
 
 
 
Figura 7 - EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE FUNDOS NO BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Anbid/Congresso Brasileiro de Fundos 2003. 
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Figura 8- COMPOSIÇÃO MUNDIAL DA INDÚSTRIA DE FUNDOS 

Fonte: ICI-Investment Company Institute  
 
 
Figura 9 - COMPOSIÇÃO DOS FUNDOS POR BLOCO 
 

Fonte: ICI-Investment Company Institute 
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4.1  A Indústria de fundos no Brasil  

 
      O projeto de desenvolvimento econômico nacional que nasceu em 1930, chegou ao 

ápice no o final da década de 50, momento que foi criado o primeiro fundo de investimento, 

em 1957, no bojo da euforia desenvolvimentista que marcou o início do governo de 

Juscelino Kubitschek. Não foi uma coincidência histórica. o Fundo Crescinco, como era 

chamado, nasceu porque seus administradores enxergaram no Brasil oportunidades 

semelhantes àquelas que administradores holandeses, ingleses e franceses viram no fim do 

século XIX: grandes projetos que necessitavam de financiamento. O Crescinco era um 

fundo de ações e um instrumento valioso naquele momento para captar recursos privados 

para a industrialização nacional. 

      No entanto, a euforia econômica começou a mostrar sinais desgastes e ao final dos 

anos 70 início dos anos 80, o estado já endividado pelos dois choques sofridos na década 

anterior, aumentou seu endividamento. Os fundos de renda fixa aparecem nesse momento 

para financiar o setor público. O primeiro fundo de renda fixa foi criado em 1982, o CSC7 do 

extinto banco Crefisul. A partir de então a indústria de fundos nacional começou seu 

crescimento e aperfeiçoamento ao ponto de hoje estar entre as mais evoluídas do mundo. 

Veja na figura abaixo e evolução cronológica da indústria, (1957 a 2003) 

 

Figura 10– EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DOS FUNDOS NO BRASIL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Anbid/Congresso Brasileiro de Fundos 2003. 

 

     Com o Plano Real, a indústria de fundos passou por significativas transformações tanto 

em sua segmentação quanto nos perfis das carteiras. O cenário de estabilidade econômica 
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contribuiu para a mudança de atitude dos investidores, que passaram a direcionar, de forma 

mais objetiva, seus recursos para aplicações adequadas à suas expectativas de 

risco/retorno, e não buscando apenas proteção de perdas inflacionárias.  

 
 

Gráfico 9 - EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE FUNDOS PL EM R$ bilhões (1994-2005) 
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Fonte: Banco Central do Brasil 
 
 

     Em 1995, a reforma da Indústria trouxe a liberação das carteiras, a contabilização diária 

a valor de mercado, a terceirização da administração da carteira, além de possibilitar mais 

opções aos investidores e maior flexibilização dos portfólios. A descoberta de novos nichos 

exigiu maior grau de especialização, obrigando as instituições a modernizar suas estruturas 

investindo em tecnologia e recursos humanos. O ano de 1997 revelou-se um período de 

intensas modificações para a indústria de fundos. Com os efeitos da incidência da CPMF, 

iniciou-se uma aceleração no crescimento da indústria e uma alteração em seu perfil, com 

os fundos de curto prazo detendo uma pequena parcela do patrimônio da indústria e os 

fundos de renda fixa com a maior fatia. A cobrança do imposto sobre o cheque levou os 

investidores aos fundos, porque neles o investidor só paga o imposto na primeira aplicação, 

ao contrário de outros produtos em que o imposto é pago a cada reaplicação. No final de 

1997 e início de 1998, o Conselho Monetário Nacional baixou normas regulamentando a 

segregação das atividades de Asset Management das demais atividades das instituições.  

     Na década de 90, observa-se a preponderância da renda fixa, apesar do crescimento 

percentual da renda variável no período de 1996/97. No ano de 1999, o setor ganhou novo 

ânimo, quando foram adotadas mudanças importantes na legislação relativas aos fundos. A 

principal atendeu a uma antiga reivindicação, permitindo que os administradores passassem 
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a oferecer liquidez diária nos fundos. Em 1994, considerando um universo de ativos 

financeiros compostos por CDB, Poupança e Fundos de Investimentos, esse último grupo 

representava cerca de 30% do total do mercado. No final de 1999, o patrimônio dos fundos 

já liderava essa composição, seguido da poupança e CDB. A indústria já liderava a 

preferência nacional das aplicações financeiras consolidando-se como o principal 

instrumento de captação da poupança nacional.  

 
Gráfico 10- EVOLUÇÃO % DAS APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
                    (1994 - 2005) 

 

Fonte: ANBID,BACEN 
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     Depois do nervosismo que marcou todo o ano de 1999, que começou com a maxi 

desvalorização cambial e o agitado vaivém de notícias desanimadoras, tanto no cenário 

econômico quanto no político, a indústria de fundos de investimento assistiu, no ano de 

2000, ao aumento do apetite dos investidores por produtos com uma dose de maior risco. 

Num ano em que o Ibovespa subiu 151,93% (posição acumulada de dezembro/99), 

proporcionando ganhos excepcionais aos fundos de ações e particularmente aos fundos do 

tipo carteira livre, ao mesmo tempo em que as aplicações atreladas aos juros começaram a 

perder terreno, o investidor aprendeu a importância de levar a sério a qualidade do 

administrador de recursos e, sem correr risco excessivos, apostar em opções um pouco 

mais agressivas de investimento. 

     Em 2002, com a obrigatoriedade determinada pelo BACEN e CVM, no mês de maio, para 

a marcação a mercado dos títulos que compõem a carteira dos fundos de investimento, 

ocorreu uma queda significativa do patrimônio desse segmento de mercado. Várias foram as 

ações tomadas pelas instituições financeiras para reverter o quadro, que ainda se encontra 
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em situação de variação negativa quanto à captação líquida de recursos, conforme 

registrado pela ANBID. Os meses de junho e julho de 2002 registraram captação líquida 

negativa de R$ 24 bilhões e R$ 18 bilhões, respectivamente. Já nos meses de agosto e 

setembro, ocorreu uma diminuição quanto à captação líquida negativa dos fundos, 

apresentando valores de R$ 11 bilhões e R$ 8 bilhões, respectivamente. – A CVM passa a 

ser responsável por normatizar e supervisionar o mercado de fundos de investimento. 

     O evento da marcação a mercado criou uma certa desconfiança no investidor, mas o 

segmento continuou com um crescimento forte nos anos de 2003 e 2004. A CVM edita a 

Instrução 409 em agosto e 2004. As novas regras estabelecem, entre outras mudanças, 

que: os fundos sejam agrupados em sete classes. Todos os fundos passam a ter políticas 

mensais de divulgação. Fundos de curto prazo, referenciados e de renda fixa não terão taxa 

de performance. Registro automático para criar um fundo, via internet, será feito na página 

da CVM. 

     Apesar da forte expansão, o patrimônio dos fundos no Brasil ainda equivale a 42,0 % do 

Produto Interno Bruto (PIB), o que não é muito, comparado à gigantesca indústria de fundos 

de investimento dos Estados Unidos, cujo patrimônio se aproxima dos 70% do PIB. Ou seja, 

mantidas as condições favoráveis do mercado e consolidada a estabilidade econômica, há 

um significativo potencial de crescimento. A percepção dos especialistas é de que, além das 

mudanças na legislação, o próprio mercado – administradores e investidores – tende a 

desenvolver mecanismos mais eficazes de gestão, aumentar a transparência nas 

informações sobre a composição das carteiras, reduzir as normas excessivamente 

restritivas, clarificar a tipificação dos riscos e adotar instrumentos de auto-regulação 

(FRAUZINO CARDIN, 2002). 

     A industria de fundos de investimento no Brasil administra aproximadamente R$ 650 

bilhões (jul/2005), sendo a mais diversificada, sofisticada e competitiva entre os países 

emergentes. É possuidora de um grande leque de alternativa para os investidores hoje com 

54% de todos os ativos financeiros da economia brasileira. O patrimônio dos fundos de 

investimento quase quintuplicou em onze anos, saltando de 54,4 bilhões de dólares em 

1994 para 254,5 bilhões em 2005 (REVISTA EXAME, AGO 2005). 

     Não há dúvida de que a estabilidade monetária foi o grande propulsor da indústria 

nesses últimos dez anos, porque propiciou novas perspectivas de investimento para os 

brasileiros. Estes sempre foram vistos como possuidores de uma paixão atávica por 

cadernetas de poupança. Os últimos dez anos de estabilidade monetária mostraram que 

essa preferência era resultado da total falta de parâmetro para comparações. Antes os 

investidores só conseguiam enxergar o curto prazo, que já era sombrio, anestesiando-se 

com a rentabilidade nominal (sem descontar a taxa de inflação) das aplicações. Sua ilusão 

financeira era alimentada por números que chegaram a ser assustadoramente altos.  
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Figura 11 - DESEMPENHO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (1994 – 2004) 

Fonte: Jornal Valor Econômico, 2004. 

     Nos últimos anos, nossa eficiente indústria tem exercido um importantíssimo papel como 

financiadora da dívida pública interna. Hoje, cerca 80% dos recursos dos fundos são 

destinados à compra de títulos públicos. Isto é importante devido à capitalização que o 

conceito de condomínio dos fundos permite, garantindo assim a capacidade de 

financiamento das contas públicas, sobretudo, nos períodos de maior desequilíbrio 

macroeconômico. Nestes momentos, a relação risco/retorno fica bastante favorável aos 

títulos públicos, dado que a necessidade de financiamento do setor público cresce muito, tal 

fato ocorre, fruto da condução da política macroeconômica. Observe no gráfico abaixo o % 

de títulos públicos nas carteiras dos fundos. 

 

Gráfico 11 - % de TÍTULOS NAS CARTEIRAS DE FUNDOS NO BRASIL 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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     É possível através da redução dívida/PIB, que já esteve em 57%, hoje está na casa de 

51% e as projeções oficiais apontam para 40% em 2011, conforme gráfico 12 a seguir. 
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Logo, quando as necessidades de financiamento do setor público forem reduzidas, os 

gestores de recursos, que têm por missão maximizar o retorno e minimizar os riscos em 

nome de seus mandatários, tenderão a direcionar estes recursos para outros ativos. Neste 

cenário, poderá haver ampliação do mercado de capitais e expansão do crédito. 

 

Gráfico 12 – TRAJETÓRIA DA DÍVIDA LÍQUIDA / PIB 
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4.2 Tendências do segmento 

     A economia no Brasil está em fase de transformações. Os mercados financeiros e de 

capitais procuram ajustar-se às novas mudanças que estão ocorrendo, tanto no âmbito 

interno quanto externo. Uma mudança na economia, principalmente no que tange as 

expectativas das taxas de juros e inflação, gera um efeito diferente na demanda por cada 

ativo e, em conseqüência, afeta de maneira diversa a composição desejada da carteira de 

investimentos. O crescimento da renda real apresenta também um efeito similar. Não 

existem dúvidas de que a estrutura do mercado afeta e interage, de forma significativa, no 

processo de desenvolvimento. Para ocorrer a alavancagem da economia nacional, faz-se 

necessário um incentivo ainda maior à poupança a fim de que, através dos recursos 

captados, os investimentos cresçam, gerando incremento na economia, com o aumento da 

capacidade produtiva, novos empregos, maiores salários e, conseqüentemente, mais 

poupança. 

     A estabilização da economia no Brasil impulsionou o mercado de fundos. Para continuar 

o ritmo de crescimento, os administradores terão de atrair novos investidores com maior 

oferta de produtos customizados que atendam os diversos perfis de clientes, além de mais 

transparência. Não são poucos os desafios a serem superados para consolidar 

definitivamente esse mercado tanto no Brasil quanto na América Latina, pois os números da 
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indústria brasileira de fundos de investimento consolidam o Brasil entre os dez maiores do 

mundo nesse mercado e líder na América Latina. O tamanho impressiona, mas, falta 

sofisticação ao mercado brasileiro. Até porque o investidor, acostumado aos juros altos 

pagos pelo governo ainda não solicita produtos diferenciados. A novidade é que essa 

realidade começa a mudar.  

     O Brasil já conseguiu aumentar o contingente de poupadores em fundos de investimento, 

mas essa modalidade ainda está restrita a uma elite. Outro desafio dos administradores 

brasileiros é diversificar e customizar a linha de produtos. Uma questão, aliás, colocada para 

todo o continente. O latino-americano, em geral, é conservador. O investidor latino enxerga 

o risco como algo ruim e não como uma oportunidade de ganhos. O resultado desse 

comportamento é uma grande concentração de investimentos em fundos de renda fixa no 

continente. 

 

Figura 12 - PARTICIPAÇÃO DOS PAÍSES NA INDÚSTRIA DE FUNDOS NA AMÉRICA   
                    LATINA 

 

Fonte: ICI-Investment Company Institute. 
 

     No Brasil, apenas 11% dos investimentos estão aplicados em renda variável, nos fundos 

de ações. Já nos Estados Unidos, 60% dos investimentos estão concentrados nessa 

modalidade de fundos e, na Europa, a renda variável responde por 40% do patrimônio dos 

fundos. Portanto, o Brasil tem todo um segmento da indústria, o da renda variável, ainda 

para ser trabalhado e desenvolvido. 

     O crescimento da importância dos fundos de investimento ao longo dos últimos anos é 

comprovado pelo aumento do montante de recursos destinados a essas aplicações, 

conforme verificado no decorrer do capítulo anterior. Dada a sua importância na economia 

como um todo e no mercado financeiro e de capitais em particular, esse segmento deve ser 

preservado e desenvolvido. 

     Graças a experiência adquirida e à estrutura da indústria de fundos, o Brasil dispõe de 

um significativo aparato de suporte à crises que colabora decisivamente com a socialização 
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dos riscos e retornos dos detentores de poupança financeira. Quando a realidade se tornar 

perceptivelmente oposta, a relação risco/retorno da atividade produtiva será ampliada e os 

gestores de parte expressiva da poupança financeira doméstica (e também da externa) 

alocarão os recursos em papéis voltados para o investimento privado e o consumo.  

     Mas, como essa realidade pode ser transformada? Primeiro é necessário que analisemos 

alguns pressupostos. Inexiste perspectiva para o desenvolvimento sustentado ao longo do 

tempo sem estabilidade macroeconômica. O equilíbrio estável da macroeconomia 

pressupõe constante política de combate à inflação em seus aspectos monetário, fiscal, 

estrutural, inercial e de expectativas.  

     No decorrer do tempo, e em função do comportamento dinâmico do processo 

inflacionário, estas políticas de combate à inflação vão adquirindo pesos distintos. A 

distribuição hierárquica de cada uma delas se altera dado o tamanho e o perfil das dívidas 

públicas e privada, interna e externa, além da conjuntura econômica nacional e 

internacional. Uma boa condução da política macroeconômica pressupõe também 

mudanças nos pesos destes aspectos conjugada com políticas de distribuição de renda, de 

expansão da produção, ampliação do emprego, da renda e conseqüentemente da 

capacidade de gasto das pessoas, empresas, além do próprio governo.  

     A partir do momento em que os agentes econômicos perceberem a possibilidade de sair 

da situação atípica de “stress”, ou seja, de uma aceleração inflacionária forte em um curto 

período de tempo como a que vivemos no passado recente e de que o equilíbrio 

macroeconômico foi alcançado e perseverará ao longo do tempo, há condições para 

alterações na condução da política econômica, as decisões de investimentos podem ser 

tomadas e o espaço para um período de crescimento econômico sustentado poderá ser 

criado.  

     A qualidade na coordenação deste processo, associada à sensibilidade e percepção do 

justo momento para alteração destes pesos, é que pode diferenciar um crescimento 

econômico de curto prazo de um período de desenvolvimento econômico sustentável ao 

longo do tempo. Este aumenta de maneira definitiva a capacidade de produzir, faz crescer a 

produtividade, torna a economia mais competitiva (com reais possibilidades de ser 

financiada, dado que o nível de risco diminui), eleva a confiança, abrindo assim espaço para 

ampliação da renda e do emprego.  

     Este desejado estágio se dá, necessariamente, gradualmente com a redução nas 

desigualdades sociais, melhora na estabilidade institucional, capacidade de consumo, 

ampliação do mercado e oportunidade para gerar e acumular riqueza. É imperativo por parte 

da sociedade, através da ação do governo, a elaboração de uma política industrial, agrícola 

e de comércio que indique de maneira deliberada os setores a serem apoiados e os meios 

utilizados para fazê-la.  
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4. UM MODELO ECONOMÉTRICO4 
 

     A partir de um banco de Séries Temporais, obtidas no site do Banco Central do Brasil, 

buscou-se estimar um modelo econométrico baseado em um sistema de equações para 

confirmação das questões centrais aqui postas. 

     O sistema de equações e às séries utilizadas para estimação pelo método dos Mínimos 

Quadrados de dois estágios  a seguir descrito: 

 

tt
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IGP
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DXXXXXXXX

εβ
βββββββββ

εβββββββββ
εβββββββββ

+
+++++++++=
+++++++++=
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10

209138127766554231219

92081371169564532217

92081371169574631212

 

X1  : PIB mensal (A partir do % da Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões ) 

X2  : Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões - Total - Setor público consolidado; 

X3  : Dívida Líquida do Setor Público – em US$ milhões; 

X4  : Dívida Líquida Setor Público (% PIB) 

X5  : Montante de Depósitos a Prazo - em R$ milhões; 

X6  : Montante de Poupança - em R$ milhões; 

X7  : Montante de Fundos - Várias Séries - em R$ milhões; 

X8  : Montante de Aplicações Financeiras Fundos+Poupança+Dep.Prazo – em R$ milhões 

X9  : Montante de Títulos públicos nas carteiras dos fundos - em R$ milhões; 

X10: % Títulos públicos nas carteiras dos fundos  

X11: Total do PL dos fundos / PIB em % mensal;  

X12: Montante das aplicações em fundos / Aplicações Totais - em R$ milhões; 

X13: Taxa de juros - Selic acumulada no mês; 

X20: Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - FIF Renda Fixa - média mensal; 

IGP-M : Índice Geral de Preços (Deflator); 

Dt  : Dummie para  quebra estrutural em janeiro de 1999 (Aceleração de Regime Monetário); 

tε : Erro aleatório. 

     A composição da amostra utilizada de séries temporais composta de 133 observações, 

período de novembro de 1994 a novembro de 2005. Todas as variáveis5 foram 
                                                           
4 Vide anexo estimadores de variáveis e método de estimação de mínimos quadrados de dois 

estágios. 
5 Vide anexo comportamento gráfico das variáveis dependentes e explicativas. 
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deflacionadas pelo IGP-M, principal índice de preços utilizado no mercado financeiro, tendo 

como o período-base agosto de 1994.  

     Na estimação do sistema de equações foi utilizado o estimador da matriz de variância e 

co-variância de Newey e West (1987), onde suas estimativas são consistentes com a 

presença de heterocedasticidade e autocorrelação de formas desconhecidas. Os testes 

estatísticos indicando as presenças de heterocedasticidade e autocorrelação encontram-se 

no apêndice. 

     Os dados apresentaram uma quebra estrutural, observada a partir de janeiro de 1999, 

início da crise cambial brasileira, e princípio de troca de regime monetário para metas de 

inflação. Isto pode ser confirmado observando os gráficos das variáveis X2, X3, X6 e 

X7 que claramente apresenta mudança de comportamento após janeiro de 1999. 

Então confirmada a presença de quebra estrutural, utilizou-se uma dummie para 

captar tal quebra. 
     De acordo com os resultados das estimações das equações do sistema apresentado nas 

tabelas seguintes, verifica-se que os coeficientes de ajustamento (R2) dessas equações são 

bastante altos, indicando um bom ajustamento entre as variáveis explicativas e a variável 

dependente para cada equação. 

     A variável X13 taxa de juros Selic, apresentou coeficiente negativo em todas as 

equações, indicando relação inversa entre as 3 variáveis dependentes, fato que justifica-se 

observando o comportamento gráfico, inverso ao crescimento da dívida, que apesar da 

redução da taxa selic no período, 2000-2005, em relação ao período anterior, 1994-1999, a 

dívida continuou a crescer chegando ao ápice em relação ao PIB no princípio de 2003, (57,3 

%), e parte do crescimento da dívida deveu-se a outros fatores tais como: déficits primário 

na contas governamentais nos primeiros anos do plano real, reconhecimento de dívidas, 

elevados pagamentos do serviço da dívida, e refinanciamento de estados e municípios, 

fazendo crescer significativamente o montante da dívida pública. 

     A ocorrência simultânea nas equações de variáveis dependentes (X7  : Montante de 

Fundos - Várias Séries - em R$ milhões e X2 : Dívida Líquida do Setor Público - em R$ 

milhões ) com correspondente significância e positividade das variáveis explicativas (X9  : 

Montante de Títulos públicos nas carteiras dos fundos - em R$ milhões e X20: Rentabilidade 

dos Fundos de Investimentos - FIF Renda Fixa - média mensal;) apresentando relação 

direta e positiva e a simultaneidade da outra equação que possui como variável dependente  

(X9  : Montante de Títulos públicos nas carteiras dos fundos - em R$ milhões) com 

correspondente significância e positividade das variáveis explicativas (X7  : Montante de 

Fundos - Várias Séries - em R$ milhões e X2 : Dívida Líquida do Setor Público - em R$ 

milhões ), confirmam uma das hipóteses do trabalho que “os fundos de investimentos são 
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uma importante fonte provedora de recursos para financiamento e alongamento da Dívida 

Pública Brasileira e o crescimento dos fundos, no período 1994-2004, em parte, está 

atrelado ao crescimento da dívida”, 

     A elevada participação de títulos públicos nas carteiras dos fundos, a rentabilidade dos 

fundos de renda fixa, bem superiores as demais aplicações no período, principalmente pelas 

elevadas taxas reais de juros e pela composição das carteiras, de baixo risco (títulos 

públicos), confirmam além da relação direta com o montante da dívida, o interesse da 

população em geral pelos fundos de investimentos, ao ponto de ser atualmente a principal 

forma de aplicação financeira dos brasileiros, confirmando a segunda hipótese do trabalho 

“os fundos de investimentos, são instrumentos de poupança para população e provedor de 

recursos para o setor produtivo, exercendo papel preponderante na política econômica, 

sobretudo na política monetária brasileira”. As afirmações podem ser visualizadas nas 

estimações conforme seguem. 

 

Estimação para a equação - montante de fundos . 

 

Variável Dependente : X7 : Montante de Fundos - em R$ milhões 
X2  :  Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões - Total -  
X5  :  Montante de Depósitos a Prazo - em R$ milhões; 
X6  :  Montante de Poupança - em R$ milhões; 
X9  :  Montante de Títulos públicos nas carteiras dos fundos - em R$  milhões; 
X11:  Total do PL dos fundos / PIB em % mensal;  
X13:  Taxa de juros - Selic acumulada no mês; 
X20:  Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - FIF Renda Fixa - média mensal; 
Método de Estimação : Mínimos Quadrados de dois estágios 
Amostra: 1994:11 2005:11 
Observações incluídas: 133  
Erros Padrões e Co-variâncias Consistentes com Heterocedasticidade e Autocorrelação 
Instrumentos: X1; X5; X6; X9; X11; X12; X13; X20; IGP-M 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística - t Probabilidade 

C 104974.2 46354.96 2.264573 0.0253 
X2 -0.645242 0.261220 -2.470110 0.0149 
X5 0.061635 0.272581 0.226115 0.8215 
X6 1.271398 0.623682 2.038535 0.0436 
X9 1.695657 0.205095 8.267646 0.0000 

X11 -5586.779 2170.956 -2.573420 0.0112 
X13R -15958.16 7541.309 -2.116099 0.0363 
X20 12438.51 3807.353 3.266971 0.0014 
D 32881.39 15968.79 2.059104 0.0416 
R2 0.970622 Média de Y 131569.0 

R2 Ajustado 0.968727 Desvio Padrão de Y 44154.23 
Erro Padrão  Regressão 7808.315 Estatística – F 525.4090 

Soma dos Res. Quadrado 7.56E+09 Prob.( Estatística – F) 0.000000 
Estatística Durbin-Watson 0.607949  
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     Para a equação do montante de fundos (X7), a variável montante de depósitos a prazo 

(X5) mostrou-se não significante. As variáveis dívida pública (X2), total do PL dos 

fundos/PIB (X11) e taxa de juros SELIC (X13), apresentaram coeficientes negativos. Os 

resultados importantes dessa equação são: rentabilidade dos fundos de investimentos 

financeiros de renda fixa (X20), e montante de títulos públicos nas carteiras dos fundos (X9), 

indicando uma relação positiva entre a rentabilidade dos fundos de investimentos, a 

quantidade de papéis (títulos públicos) nas carteiras dos fundos e o crescimento do 

montante de fundos. 

 

Estimação para a equação do montante de títulos públicos nas carteiras dos fundos de 
investimentos. 

 

Variável Dependente :X9 - Montante de Títulos públicos nas carteiras dos fundos 
Variáveis Explicativas: 
X1  : PIB mensal (A partir do % da Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões ) 
X2  : Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões - Total - Setor público consolidado; 
X5  : Montante de Depósitos a Prazo - em R$ milhões; 
X6  : Montante de Poupança - em R$ milhões; 
X7  : Montante de Fundos - Várias Séries - em R$ milhões; 
X12: Montante das aplicações em fundos / Aplicações Totais - em R$ milhões; 
X13: Taxa de juros - Selic acumulada no mês; 
X20: Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - FIF Renda Fixa - média   mensal 
Método de Estimação : Mínimos Quadrados de dois estágios 
Amostra: 1994:11 2005:11 
Observações incluídas: 133  
Erros Padrões e Co-variâncias Consistentes com Heterocedasticidade e Autocorrelação 
Instrumentos: X1; X5; X6; X11; X12; X13; X20; IGP-M 

Variável Coeficiente Erro Padrão 

Estatística - t Probabilidade 

C 45326.96 24443.85 1.854330 0.0661 
X1 0.022941 0.026895 0.852992 0.3953 
X2 0.106385 0.024767 4.295514 0.0000 
X5 -0.383469 0.098520 -3.892296 0.0002 
X6 -0.228534 0.122212 -1.869982 0.0639 
X7 0.820954 0.051886 15.82232 0.0000 

X12 -783.5892 501.8888 -1.561280 0.1210 
X20 -5145.230 1429.974 -3.598127 0.0005 
X13 -3328.388 2933.158 -1.134745 0.2587 

IGP-M -15122.59 5312.912 -2.846384 0.0052 
R2 0.995295 Média de Y 99191.46 

R2 Ajustado 0.994951 Desvio Padrão de Y 40838.86 
Erro Padrão da Regressão 2901.795 Estatística – F 2885.562 

Soma dos Res. ao Quadrado 1.04E+09 Prob.( Estatística – F) 0.000000 
Estatística Durbin-Watson 1.199268  

 
     Na equação estimada para o montante de títulos públicos nas carteiras dos fundos de 

investimentos (X9), as variáveis PIB (X1), rentabilidade dos fundos de investimento de renda 

fixa (X20), e a taxa de juros SELIC (X13) mostraram-se não significantes.  

     A variável X12 (Montante das aplicações em fundos nas Aplicações Totais)  apresentou 

coeficiente negativo e não significância, indicando uma relação inversa entre essa variável e 
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o montante de títulos públicos nas carteiras dos fundos. Tal fato pode ser  confirmado pela  

observação de outros fatores na relação, que não o montante de títulos, tais como: 

crescimento pela migração de recursos entre as diversas aplicações (Fundos, Poupança e 

Dep. a Prazo), e vice-versa. Fato confirmado na marcação a mercado ocorrida nos fundos 

em (5/2002) onde os fundos perderam recursos acima R$ 60 bilhões, em pouco mais de 3 

meses, para outras aplicações. Os resultados importantes dessa equação são:  

     - O coeficiente estimado da dívida pública (X2), indicando que quanto maior for a dívida 

pública maior será a necessidade do governo de financiar essa dívida através do 

lançamento de títulos públicos nas carteiras dos fundos de investimento; 

     - O coeficiente estimado do montante de fundos (X7) confirmando a relação direta e 

positiva do crescimento do montante de títulos nas carteiras e o crescimento dos fundos; 

     -  Por outro lado quanto maior for o montante de poupança (X6) e depósitos a prazo (X5), 

menor será a demanda por títulos públicos, justificando a concorrência entre essas 

modalidades de aplicações financeiras com os fundos de investimentos. 

 

Resultados da estimação para a equação da dívida pública. 

 

Variável Dependente : X2 : Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões 
Variáveis Explicativas:  
X1  :  PIB mensal (A partir do % da Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões) 
X6  :  Montante de Poupança - em R$ milhões; 
X7  :  Montante de Fundos - Várias Séries - em R$ milhões; 
X9  :  Montante de Títulos públicos nas carteiras dos fundos - em R$  milhões; 
X11:  Total do PL dos fundos / PIB em % mensal;  
X13:  Taxa de juros - Selic acumulada no mês; 
X20:  Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - FIF Renda Fixa - média  mensal; 
Método de Estimação :Mínimos Quadrados de dois estágios 
Amostra: 1994:11 2005:11                                            Observações incluídas:133 
Erros Padrões e Covar. Consistentes com Heterocedasticidade e Autocorrelação 
Instrumentos: X1; X5; X6; X11; X12; X13; X20; IGP-M 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística - t Probabilidade 

C 134229.2 59055.46 2.272934 0.0248 
X1 0.055316 0.139589 0.396276 0.6926 
X6 1.805330 0.422307 4.274924 0.0000 
X7 -1.798646 0.462626 -3.887907 0.0002 
X9 3.141189 0.718724 4.370507 0.0000 

X11 -9874.413 2001.619 -4.933214 0.0000 
X13 -16258.59 10616.23 -1.531484 0.1282 
X20 22376.44 6688.155 3.345682 0.0011 
D 42201.23 8498.497 4.965729 0.0000 
R2 0.958672 Média de Y 261159.3 

R2 Ajustado 0.956005 Desvio Padrão de Y 59636.80 
Erro Padrão  Regressão 12508.75 Estatística – F 358.7993 
Soma Res. ao Quadrado 1.94E+10 Prob.( Estatística – F) 0.000000 

Estat. Durbin-Watson 0.740578  
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     Em relação à equação estimada da dívida pública, as variáveis PIB (X1) e taxa de juros 

SELIC (X13) mostraram-se não significantes. Outras variáveis apresentaram coeficientes  

negativos, montante de fundos (X7) e do total do PL dos fundos em relação ao PIB (X11). 

Os resultados importantes dessa equação são: 

     - O coeficiente estimado e a significância do montante de títulos públicos nas carteiras 

dos fundos (X9) confirmando a relação direta e positiva do crescimento do montante de 

títulos nas carteiras e o crescimento da dívida líquida do setor público; 

     - A rentabilidade dos fundos de investimentos de renda fixa (X20) também possui relação 

com o aumento da dívida pública, pela própria relação com a composição das carteiras.  
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5. CONCLUSÃO 
 

     O período compreendido por este trabalho caracterizou-se por vários fatores importantes 

que ocorreram na economia para o crescimento da indústria de fundos de investimentos no 

Brasil, ao ponto dessa modalidade de investimento financeiro tornar-se, desde o final de 

1999, a principal e hoje a mais popular do sistema financeiro. Foram abordados assuntos 

referentes a economia e o sistema financeiro nacional correlacionando-os com o mercado 

de fundos, objetivando embasar o desenvolvimento e confirmação das hipóteses do 

trabalho. Após contextualização histórica do papel dos fundos de investimento e sua 

dimensão no Brasil e no mundo, analisou-se o segmento em seus aspectos estruturais e 

operacionais, bem como, suas tendências.  

     A política econômica adotada nos últimos 11 anos, sobretudo a monetária, com a adoção  

dos regimes monetários de metas cambiais (1994-1999), e em seguida metas de inflação 

(1999-2005), ambas mantidas com elevadas taxas reais de juros, além do reconhecimento 

de dívidas “esqueleto”, o refinanciamento dos estados, municípios e empresas estatais, e do 

saneamento do sistema financeiro, através do PROER, PROEF E PROES, acarretando o 

crescimento da dívida pública brasileira, beneficiando a performance de rentabilidade dos 

fundos, pela elevada carga de títulos públicos indexados a Selic na composição das 

carteiras sobretudo na de renda fixa. No âmbito internacional, as crises: mexicana (1995), 

asiática (1997), russa (1998), brasileira (1999) e argentina (2002) forçaram o país a elevar 

significativamente as taxas de juros também beneficiando a rentabilidade da indústria de 

fundos. 

     A estabilidade monetária proporcionada pelo real, a restruturação e sofisticação do 

sistema financeiro, as sucessivas regulamentações e transformações dos fundos, aliado à 

uma legislação moderna elevaram nossa indústria de fundos a um patamar de modernidade 

comparada somente com a de países desenvolvidos. A própria criação da CPMF, levou uma 

gama de investidores principalmente oriundos da Poupança e Depósitos a Prazo à migrarem 

recursos para os fundos.  

     A indústria de fundos, atualmente, tem-se mostrado bastante criativa, oferecendo 

alternativas de aplicação que ponderam aplicações tradicionais com outras mais agressivas, 

normalmente envolvendo derivativos. Estes, como o nome indica, derivam de mercados 

principais e envolvem instrumentos financeiros diversos- opções e futuros- que combinados 

apresentam características de renda fixa com o objetivo de obter maiores rendimentos que 

as aplicações tradicionais e evidentemente correndo riscos maiores. Para continuar 

crescendo, precisam diversificar ainda mais suas composições, apresentar com mais 

transparência seus riscos e o retorno do produto, acatando as normas determinadas pelas 
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instituições reguladoras, além da melhoria na qualidade da gestão. Esses são os principais 

temas que desafiam os administradores de fundos de investimento. 

     Os resultados observados pelos modelos econométricos, ratificados pelos referenciais 

teóricos descritos ao longo da pesquisa confirmam as duas hipóteses centrais do trabalho 

caracterizando os fundos de investimentos como uma importante fonte provedora de 

recursos para financiamento e alongamento da Dívida Pública Brasileira, exercendo papel 

preponderante na Política Econômica, sobretudo na Política Monetária Brasileira, pela 

absorção de grande parte dos títulos públicos na composição de suas carteiras, e o 

crescimento dos fundos, no período, está atrelado parcialmente ao crescimento da dívida, 

além ser instrumento de poupança para a população e provedora de recursos para o setor 

produtivo de nossa economia. 

     Pela importância da indústria de fundos de investimentos no mercado financeiro nacional, 

com cerca de 60% do montante do volume captado, e para própria economia do país como 

grande captadora dos títulos públicos, quase 50% do total da dívida pública, exercendo 

papel importante no financiamento e alongamento da dívida pública interna. A própria 

indústria pode ser a catalisadora e propulsora do desenvolvimento econômico do país, 

captando e direcionando recursos para o financiamento do setor produtivo da economia, a 

partir de uma eventual redução da relação dívida/PIB e sofisticação e crescimento do nosso 

mercado financeiro, principalmente de capitais e crédito.  
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Classificação Tradicional dos Fundos de Investimento 
 

 Renda Fixa: Esses fundos devem aplicar no mínimo 51% de seu patrimônio em títulos 

de renda fixa (CDBs, debêntures, títulos públicos ou federais) e portanto podem ser pré 

ou pós-fixados. No máximo 10% do patrimônio do fundo pode estar investido em um 

único título emitido por uma mesma instituição, ou sociedades a ela coligadas. Além 

disso, no máximo 20% dos recursos podem ser aplicados em papéis (vários títulos) de 

uma única instituição, ou sociedades coligadas a elas.  

Títulos de renda fixa pré-fixados: são títulos cuja remuneração é fixada no momento da 

aplicação. 

Títulos de renda fixa pós-fixados: o rendimento desses títulos está ligado ao 

desempenho de um determinado indicador, portanto você só sabe quanto irá receber no 

final da aplicação.  

 

 Renda Variável: Esses fundos são mais conhecidos como fundos de ações, e precisam 

ter pelo menos 51% do seu patrimônio aplicado em títulos de renda variável como ações 

e não existem restrições quanto ao uso de derivativos. Em geral são recomendados para 

investidores com um perfil mais agressivo, pois apesar da rentabilidade mais alta, 

possuem alto risco, possibilidade de altos retornos e também de eventuais perdas. 

Existem três categorias de fundos de ações: fundos passivos, fundos ativos e setoriais.  

 

1.1 Quanto ao estilo de Gestão: 
 Gestão passiva - Os fundos de investimento de gestão passiva procuram simplesmente 

reproduzir o retorno de algum índice de mercado (benchmark) ou acompanhá-lo em seu 

desempenho. Esses fundos de investimentos são também conhecidos como fundos de 

investimentos indexados. Entende-se por benchmark a medida padrão de um 

instrumento financeiro utilizado como referência para comparar a  performance e a 

compatitividade de instrumentos similares no mercado. Os principais índices são: Renda 

Fixa – CDI, Renda Variável – Ibovespa, IBX e FGV-100. 

 

 Gestão Ativa – Os fundos de investimento  de gestão ativa visam alcançar uma 

rentabilidade superior à do índice escolhido como referência (benckmark), ou ainda são 

fundos de investimento que não tem compromisso com nenhum índice. 

 

1.2. Quanto à política de Investimentos: 
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 Conservadores – Fundos de renda fixa tradicional que possuem uma composição de títulos 

com baixo risco de crédito, sem alavancagem e com uso de derivativos apenas para hedge 

(proteção) da carteira. 

 Moderados – Fundos de renda fixa compostos de títulos com maiores prazos de 

vencimento e maiores níveis de retorno esperado, com respectivos incrementos de risco. 

Possibilidade de uso de derivativos para pequena alavancagem. Ainda se enquadram 

nesta categoria os findos mistos que são compostos de parte de renda fixa e parte de 

renda variável. 

 Arrojados – Fundos de ações de administração ativa com possibilidade de alavancagem, 

buscando maior nível de retorno esperado, com respectivo incremento de risco. 

 

2. Classificação ANBID 
i) Fundos de investimento:  

Principais Mudanças: da Instrução CVM 409 
Nova Classificação:  

 Fundo de Curto Prazo,  

 Fundo Referenciado,  

 Fundo de Renda Fixa,  

 Fundo de Ações, 

 Fundo Cambial,  

 Fundo de Dívida Externa e 

 Fundo Multimercado. 

1. fundo tem de incorporar no nome o tipo de aplicação que se destina;  

2. Todos os fundos devem ter políticas de divulgação de suas informações e da 

composição sua da carteira, ficando esta última disponível, inclusive, no site da CVM;  

3. A cobrança da Taxa de Performance deve estar vinculada a um parâmetro de referência 

compatível com a política de investimento do fundo e com os títulos que efetivamente 

componham sua carteira;  

4. Fundos de Curto Prazo, Referenciados e de Renda Fixa não podem cobrar Taxa de 

Performance;  

5. A cobrança de Taxa de Performance deve ser por período, no mínimo, semestral;  

6. Pessoas físicas com aplicações acima de R$ 300 mil são consideradas investidores 

qualificados, e devem atestar tal qualificação mediante assinatura de termo específico;  

7. Os fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados podem ter prazos para 

conversão de cotas e pagamento de resgates diferenciados, utilizar títulos e valores 

mobiliários na integralização e resgate de cotas; dispensar a elaboração de prospecto 
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além de cobrar taxa de administração e de performance conforme estabelecido em seu 

regulamento;  

 

Figura CLASSIFICAÇÃO ANBID DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO CVM 409/2004 

   Fonte: ANBID 
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2.1. FUNDOS DE CURTO PRAZO: 

ponda a períodos de feriados prolongados; ou de 60 dias, desde que 

dexada à CDI/Selic. 

.2. FUNDOS REFERENCIADOS:  

.2.1. Referenciados DI: 

dos Curto Prazo. Estes fundos seguem as disposições 

o artigo 94 da Instrução CVM 4096. 

.2.2. Referenciados Outros:  

                                                          

 

Busca retorno através de investimentos em títulos indexados à CDI/Selic ou em papéis 

prefixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/Selic; de emissão do Tesouro 

Nacional (TN) e/ou do BACEN; com prazo máximo a decorrer de 375 dias e prazo médio da 

carteira de, no máximo, 60 dias. É permitida, também, a realização de Operações 

Compromissadas, desde que: sejam indexadas à CDI/Selic; lastreadas em títulos do TN ou 

do BACEN e com contraparte classificada como baixo risco de crédito. No caso específico 

da contraparte ser o BACEN é permitida a operação pré-fixada com prazo máximo de 7 

dias, desde que corres

in

 

2
 

2
 

Fundos que objetivam investir, no mínimo, 95% do valor de sua carteira em títulos ou 

operações que busquem acompanhar as variações do CDI ou SELIC, estando também 

sujeitos às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação a estes 

parâmetros de referência. O montante não aplicado em operações que busquem 

acompanhar as variações destes parâmetros de referência devem ser aplicados somente 

em operações permitidas para os Fun

d

 

2
 

Fundos que objetivam investir, no mínimo, 95% do valor de sua carteira em títulos ou 

operações que busquem acompanhar as variações de um parâmetro de referência diferente 

daqueles definidos no item 2.1 acima, estando também sujeitos às oscilações decorrentes 

do ágio/deságio dos títulos em relação ao seu parâmetro de referência. O montante não 

aplicado em operações que busquem acompanhar as variações do parâmetro de referência, 

devem ser aplicados somente em operações permitidas para os Fundos Curto Prazo. Estes 

 
6 Entende-se por proteção da carteira, ou hedge, qualquer operação que tenha por objetivo neutralizar 

riscos diferentes do parâmetro de referência do fundo, ou sintetizar riscos que atrelem o fundo ao 

parâmetro de referência, limitado ao valor do seu patrimônio 
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fundos seguem as disposições do artigo 94 da Instrução CVM 409. Nesta categoria não são 

ncia moedas estrangeiras ou mercado acionário. 

.3. FUNDOS DE RENDA FIXA:  

 ou de renda variável (ações, etc.). Devem 

anter, no mínimo, 80% de sua carteira em títulos públicos federais ou ativos com baixo 

 alavancagem7. 

 do uso de derivativos). Excluem-

e estratégias que impliquem em risco de índices de preço, de moeda estrangeira ou de 

dmitem alavancagem.  

ndices de preço. Excluem-se, porém, 

vestimentos que impliquem em risco de oscilações de moeda estrangeira e de renda 

 alavancagem. 

 em risco de oscilações de moeda estrangeira e de renda 

                                                          

permitidos os parâmetros de referê

 

2
2.3.1. Renda Fixa:  
 

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa (sendo aceitos títulos 

sintetizados através do uso de derivativos). Excluem-se estratégias que impliquem em risco 

de índices de preço, de moeda estrangeira

m

risco de crédito. Não admitem

 

2.3.2. Renda Fixa Crédito:  
 

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de qualquer espectro de 

risco de crédito (sendo aceitos títulos sintetizados através

s

renda variável (ações, etc.). Não a

 

2.3.3. Renda Fixa Multiíndices: 
 

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de qualquer espectro de 

risco de crédito (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos), incluindo-

se estratégias que impliquem em risco de í

in

variável (ações, etc.). Não admitem

 
2.3.4. Renda Fixa Alavancadas:  
 

Busca retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa de qualquer espectro de 

risco de crédito (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos), incluindo-

se estratégias que impliquem em risco de índices de preço. Excluem-se, porém, 

investimentos que impliquem

 
7 Um fundo é considerado alavancado sempre que existir possibilidade (diferente de zero) de perda 

superior ao patrimônio do fundo, desconsiderando-se casos de default nos ativos do fundo. 
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variável (ações, etc.). Estes fundos podem, inclusive, realizar operações que impliquem em 

o Dólar  

vestimento é acompanhar o comportamento do Dólar. Não 

dmitem alavancagem. 

 Euro 

o é acompanhar o comportamento do Euro. Não 

dmitem alavancagem. 

 sintetizados via derivativos, à moeda 

orte-americana. O montante não aplicado em ativos relacionados direta ou indiretamente 

títulos e operações de Renda Fixa (pré ou pós-

xadas a CDI/ SELIC). Não admitem alavancagem. 

dos via derivativos, à moeda 

orte-americana. O montante não aplicado em ativos relacionados direta ou indiretamente 

tulos e operações de Renda Fixa (pré ou pós-

xadas a CDI/ SELIC). Estes fundos admitem alavancagem. 

u 

ão aplicado em ativos relacionados direta ou 

diretamente a uma ou mais moedas estrangeiras deve ser aplicado somente em títulos e 

operações de Renda Fixa (pré ou pós-fixadas a CDI/ SELIC). Não admitem alavancagem. 

alavancagem do patrimônio 

 

2.4.FUNDOS CAMBIAIS:  
2.4.1. Cambial Indexad
 

São fundos cujo objetivo de in

a

 

2.4.2 Cambial Indexado
 

São fundos cujo objetivo de investiment

a

 

2.4.3 Cambial Dólar sem alavancagem 
 

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer espectro 

de risco de crédito - relacionados diretamente, ou

n

ao dólar deve ser aplicado somente em 

fi

 

2.4.4. Cambial Dólar com alavancagem 
 

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer espectro 

de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetiza

n

ao dólar deve ser aplicado somente em tí

fi

 

2.4.5. Cambial Outros sem alavancagem 
 

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer espectro 

de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, a uma o

mais moedas estrangeiras. O montante n

in
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2.4.6. Cambial Outros com alavancagem 
 

São fundos que aplicam pelo menos 80% de sua carteira em ativos - de qualquer espectro 

de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, a uma ou 

mais moedas estrangeiras. O montante não aplicado em ativos relacionados direta ou 

diretamente a uma ou mais moedas estrangeiras deve ser aplicado somente em títulos e 

 CDI/ SELIC). Estes fundos admitem alavancagem.  

.5. FUNDOS MULTIMERCADOS: 

mark) e podem, inclusive, ser comparados a parâmetro 

e desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 100% CDI). Não 

mark) e podem, inclusive, ser comparados a parâmetro 

e desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 100% CDI). Não 

set allocation benchmark) e podem, inclusive, ser comparados a parâmetro 

e desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 100% CDI). Admitem 

2.5.4. Multimercados com alavancagem, com renda variável  

in

de Renda Fixa (pré ou pós-fixadas a

 

2
2.5.1. Multimercados sem alavancagem, sem renda variável  
 

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo através de 

investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc.) exceto renda variável 

(ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de ativos com o qual devem ser 

comparados (asset allocation bench

d

admitem alavancagem. 

 

2.5.2. Multimercados sem alavancagem, com renda variável 
 

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo através de 

investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc) incluindo renda variável 

(ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de ativos com o qual devem ser 

comparados (asset allocation bench

d

admitem alavancagem. 

 

2.5.3. Multimercados com alavancagem, sem renda variável  
 

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo através de 

investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc.) exceto renda variável 

(ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de ativos com o qual devem ser 

comparados (as

d

alavancagem.  
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Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo através de 

investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc) incluindo renda variável 

(ações, etc.). Estes fundos não têm explicitado o mix de ativos com o qual devem ser 

comparados (asset allocation benchmark) e podem, inclusive, ser comparados a parâmetro 

de desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 100% CDI). Admitem 

lavancagem. 

.5.5. Balanceados  

lita apenas uma classe de ativos (por 

xemplo: 100% CDI). Não admitem alavancagem.  

.5.6. Capital Protegido  

nos em mercados de risco procurando proteger parcial ou totalmente o principal 

vestido.  

.6. FUNDOS DE DÍVIDA EXTERNA: 

sabilidade da União. Estes fundos seguem o disposto no artigo 

6 da Instrução CVM 409.  

.7. FUNDOS DE AÇÕES: 

s Fundos de Ações devem possuir, no mínimo, 67% da carteira em ações à vista. 

.7.1. Fundos de Ações Ibovespa  

.7.1.1 Fundos de Ações Ibovespa Indexado  

a

 

2
 

Classificam-se neste segmento os fundos que buscam retorno no longo prazo através de 

investimento em diversas classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, etc). Estes fundos 

utilizam uma estratégia de investimento diversificada e, deslocamentos táticos entre as 

classes de ativos ou estratégia explícita de rebalanceamento de curto prazo Estes fundos 

devem ter explicitado o mix de ativos (percentual de cada classe de ativo) com o qual devem 

ser comparados (asset allocation benchmark). Sendo assim, esses fundos não podem ser 

comparados a indicador de desempenho que ref

e

 

2
 

Busca retor

in

 

2
 

São fundos que têm como objetivo investir preponderantemente em títulos representativos 

da dívida externa de respon

9

 

2
 

O

 

2
 

2
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São fundos cujo objetivo de investimento é acompanhar o comportamento do Ibovespa. Não 

dmitem alavancagem. 

.7.1.2 Fundos de Ações Ibovespa Ativo  

 referência, tendo objetivo explícito de 

uperar o este índice. Não admitem alavancagem.  

.7.1.3 Fundos de Ações Ibovespa Ativo com alavancagem  

como referência, tendo objetivo explícito de 

uperar este índice. Admitem alavancagem.  

.7.2 Fundos de Ações IBX 

.7.2.1 Fundos de Ações IBX Indexado  

timento é acompanhar o comportamento do IBX ou do IBX 

0. Não admitem alavancagem. 

.7.2.2 Fundos de Ações IBX Ativo 

rência, tendo objetivo explícito de 

uperar o respectivo índice. Não admitem alavancagem. 

.7.2.3 Fundos de Ações IBX com alavancagem  

ferência, tendo o objetivo explícito de 

uperar o respectivo índice. Admitem alavancagem.  

.7.3 Fundos de Ações Setoriais 

.7.3.1 Telecomunicações  

 estratégia é investir em ações do setor de telecomunicações. Não admitem 

lavancagem.  

a

 

2

 

São fundos que utilizam o Índice Bovespa como

s

 

2

 

São fundos que utilizam o Índice Bovespa 

s

 

2
 

2

 

São fundos cujo objetivo de inves

5

 

2

 

São fundos que utilizam o IBX ou o IBX 50 como refe

s

 

2

 

São fundos que utilizam o IBX ou o IBX 50 como re

s

 

2
 

2

 

São fundos cuja

a
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2.7.3.2 Energia  

ja estratégia é investir em ações do setor de energia. Não admitem 

lavancagem.  

.7.4 . Fundos de Ações Outros 

.7.4.1 Outros sem alavancagem  

egmentos anteriores (7.1 a 7.3, e seus sub-segmentos). Não admitem 

lavancagem. 

segmentos anteriores (7.1 a 7.3., e seus sub-segmentos). Admitem 

lavancagem.  

.8. FUNDOS FECHADOS 

.8.1 Fundos Fechados de Renda Fixa 

.8.2 Fundos Fechados de Ações 

.8.3. Fundos Fechados Mistos 

 - FUNDOS DE PREVIDÊNCIA

 

São fundos cu

a

 

2
 

2

 

Classificam-se neste segmento os fundos de ações abertos que não se enquadrem em 

nenhum dos s

a

 

2.7.4.2 Outros com alavancagem  

Classificam-se neste segmento os fundos de ações abertos que não se enquadrem em 

nenhum dos 

a

 

2
 

2

 

2

 

2

 

II  

xclusivos para PGBLs. Será utilizada a 

lassificação dos Fundos de Investimento (item I). 

I - FUNDOS MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO

 

Nesta categoria incluem-se os FAPIs e Fundos E

c

 

II  

pelas Instruções CVM 141/1991, 157/1991, 266/1997, CVM 

79/1998 e suas modificações. 

 

 

São os fundos regulamentados 

2
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IV - FUNDOS OFF SHORE  
 

Para efeitos desta classificação, será considerado fundo off shore aquele constituído fora do 

território brasileiro, mas cujo gestor localiza-se no Brasil. 

 

1. Off Shore Renda Fixa  
 
2. Off Shore Renda Variável  
 
3. Off Shore Mistos 
 

V - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
 

São os fundos regulamentados pelas Instruções CVM 356/2001 e CVM 399/2003 e suas 

modificações.  

 
VI - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 
 

São os fundos regulamentados pelas Instruções CVM 205/1994 e CVM 206/1994 e suas 

modificações. 

 

VII - FUNDOS DE ÍNDICE 
 

São os fundos regulamentados pela Instrução CVM 359/2002.  
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Estimadores de variáveis instrumentais e o método de estimação de 
mínimos quadrados de dois estágios. 
 

     Estimadores consistentes podem ser obtidos pelo uso de variáveis instrumentais, que 

são comumente chamados de instrumentos. 

Dado o modelo de regressão linear geral: 

εβ += XY , em que Y é uma matriz vetor 1×n  de variáveis endógenas, X é uma matriz 

 de variáveis explicativas (exógenas) e kn× ε  é um vetor 1×k  de erro aleatório onde 

VAR . Assume-se que I2)( σε = 0≠⎟
⎠
⎞′lim⎜

⎝
⎛

n
Xp ε

. Suponha que é possível encontrar uma 

matriz de dados Z de ordem , que possui duas importantes propriedades: )( klln ≥×

1. As variáveis em Z são correlacionadas com aquelas em X, e no limite 

∑=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

ZXn
XZp lim , uma matriz finita de posto pleno. 

2. As variáveis em Z são no limite não correlacionadas com o erro aleatório ε , isto é, 

0lim =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ′

n
XZp . 

 

Pré-multiplicando o modelo de regressão linear geral por Z ′  fornece: 

 

εβ ZXZYZ ′+′=′   com  

Var ( )                                                                                                     (A1) ( ZZZ ′=′ 2σε )

)

 

Isto sugere o uso de Mínimos Quadrados Generalizado (GLS). O estimador resultante é: 

 

( )( ) ( )
( ) YPXXPX

YZZZZXXZZZZX

ZZ

IVGLS

′′=

′′′′′′== −−− 111ˆˆ ββ                                                       (A2) 

 

tal que . A matriz de variância e co-variância é ( ) ZZZZPZ ′′= −1

 

( 12)ˆ( −′= XPXVar ZIV σβ                                                                             (A3) 
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de modo que a variância do erro pode ser estimado consistentemente como: 

 

( ) ( ) nXYXY IVIV ββσ ˆˆˆ 2 −
′

−=                                                                                      (A4) 

smo número de coluna

a. Agora

 

     Quando l = k , isto é, quando Z contém o me s que X , tem-se 

um caso especial dos resultados acim  ZX ′ é uma matriz kk ×  não singular. O 

estimador na equação (A2) torna-se: 

 

                                                                                                      (A5) 

com 

                                                                        (A6) 

tos que o

r satisfeita, a matriz 

( ) YZXZ ′′ −1ˆ
IV =β

( ) ( )( ) 112)ˆ( −− ′′′= ZXZZXZar IV σβV

 

     Note, portanto, que deve-se ter ao menos a mesma quantidade de instrumen  

número de colunas da matriz X . Se esta condição não fo ( )XPX Z′  

terá posto l < k e será uma matriz singular (não inversível). 

     O estimador de variável instrumental IVβ̂  pode ser obtido pela aplicação do método de 

estimação de mínimos quadrados de dois estágios, que consiste de: 

a as variáveis na matriz X sobre a matriz Z para obter uma 

matriz de valores ajustados 

 

1º estágio: Regresse cada um  d

X̂ , 

 

                                                                            (A7) 

º Estágio: Regresse Y sobre

( ) XPXZZZZX Z=′′= −1ˆ

 

X̂2 para obter o vetor estimado 

 

)                                                                          (A8) 

 

SLS2β̂  

( ) ( )
( ) (

IV

ZZ

SLS

YPXXPX

YXXX

β

β

ˆ

ˆˆˆˆ
1

1

2

=

′′=

′′=
−

−
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     Então o estimador de variáveis instrumentais pode ser obtido pelo procedimento de 

mínimos quadrados de dois estágios. A matriz de variância e a variância estimada do erro 

são dadas pelas equações (A3) e (A4). 

 

Testes para heterocedasticidade e autocorrelação nos resíduos. 
 
TABELA A1 – Teste de Heterocedasticidade de White para a Equação da Dívida Pública 
(X2) 
 

Estatística - F 12.20809 Probabilidade 0.000000 
2nR  113.7199 Probabilidade 0.000000 

 

TABELA A2 – Teste de Heterocedasticidade de White para a Equação do Montante de 
Fundos (X7) 
  

Estatística - F 15.49108 Probabilidade 0.000000 
2nR  117.3243 Probabilidade 0.000000 

 

TABELA A3 – Teste de Heterocedasticidade de White para a Equação do Montante de 
Títulos Públicos nas Carteiras de Investimento (X9) 

Estatística - F 0.428543 Probabilidade 0.999380 
2nR  30.43066 Probabilidade 0.996019 

 

TABELA A4 – Teste de Autocorrelação Breusch Godfrey C/Ar(1) para a Equação da 
Dívida Pública (X2) 

2nR  51.77418 Probabilidade 0.000000 
 

 
TABELA A5 – Teste de Autocorrelação Breusch Godfrey C/Ar(1) para a Equação do 
Montante de Fundos (X7) 

2nR  64.95202 Probabilidade 0.000000 
 

TABELA A6 – Teste de Autocorrelação Breusch Godfrey C/Ar(1) para a Equação do 
Montante de Títulos Públicos nas Carteiras de Investimento (X9) 
 

2nR  21.72599 Probabilidade 0.000003 
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Comportamento gráfico das variáveis dependentes e explicativas. 
 

Gráfico 13 - X1  : PIB mensal (A partir da % da Dívida Líquida - em R$ milhões) 
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Gráfico 14 - X2  : Dívida Líquida do Setor Público - em R$ milhões - milhões 

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1996 1998 2000 2002 2004

X2

 
Gráfico 15 - X5  : Montante de Depósitos a Prazo - em R$ milhões 
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Gráfico 16 - X6 : Montante de Poupança - em R$ milhões 
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Gráfico 17 - X7  : Montante de Fundos - Várias Séries - em R$ milhões 
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Gráfico 18 - X9 : Montante de Títulos públicos nas carteiras dos fundos de Investimentos 
- em R$ milhões 
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Gráfico 19 - X11: Total do PL dos fundos / PIB em % mensal  
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Gráfico 20 - X12: Montante das aplicações em fundos / Aplicações Totais - em R$ 
milhões; 
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Gráfico 21 - X13: Taxa de juros - Selic acumulada no mês 
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Gráfico 22 - X20: Rentabilidade dos Fundos de Investimentos Financeiros - FIF Renda 
Fixa - média mensal 
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Gráfico 23 - IGP-M : Índice Geral de Preços (Deflator) 
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