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APRESENTAÇllO

Este trabalho tem por objetivo abordar as ftmções dos Bancos de Inve~

t í.montoa no Brus í L, instituições cr í.adaa no Brasil com a Lei da Reforma Ban

cária consubstanciada pela Lei nQ 4.595 de 31-12.6/+, e fazer uma análise

~~3S suas principais atividades no periodo de 1977/1981 para verficar se efe

tivam<mte estas instituições estão exercendo as funções que lhe foram atri-
buidas.

No capítulo I faremos uma descrição sumária da eyolução do cenário

financeiro nacional antes da citada lei, onde predominavam os bancos comer-

dais cumprindo as ftmções de intermediário financeiro. De um lado, capta _

d '. ". tvam recursos populares principalmente via eposltos a V1S a e a prazo, e de

outro lado atendÍ2I1TIà demanda de recursos das empresas. Com a aceleração do

processo inflacionário está situação já não era satisfatória porque verifi-

cou-ae perda acelerada de depÓsitos a prazo fixo, faltando recursos para. o
atendimento dos créditos solicitados.

Nesta luta pela sobrevivência, os bru1cos comerciais não tiveram outra

sal.da senão a de reduzirem cada vez mais o prazo dos f'Lnanc.í.amerrtoa ;' Não h2;

via reoursos de médio e longo prazos. As empresas-tiveram que atender suas

necessidades de financiamento de ativos fixos com empréstimos de curto pra-
zo ,

Praticamente, as Únicas instituições financeiras existentes além dos
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bancos comerciais antes de 1950 para atender u demanda de crédito eram as
~

11 financeiras", mas estas ainda nao dev:i.dmnente regulamentadas estavem volta

das às áreas diversas daquelas hoje desempenhadas.

Simultaneamente à escassez de financiamento empresarial a longo prazo

o crédito para o financ:i.amento de bens de consumo também era muito mal aten

dido pelos bancos.

A "lei da usura", decretada 110 início da década. de 1930, que limitou

a cobr~~ça de juros de ]$~ ao mês, foi particularmente prejudicial e contri~

buiupara agravar cada vez mais os problemas emergentes.

No capâ tul.o 11 analisaremos o fenômeno do "supply-leading", onde se

enquadrava a situação bz-así.Leí.r-a , quando instituições financeiras e ativos

financeiros são criados, para corrigir os desequilibrios causados pela in -

flação aguda e crônica da falta de r'ecur'aoapara o financiamento de giro e...

ativos fixos.

A estrat.égiá.utilizada .zoram as reformulações financeiras para incre-

mentar as poupanças9 dirigir os investimentos para os setores de interesse'

social ou econômico do governo via incentivos fiscais, proporcionando a es-

pecialização .d8.8 Lns t í. tuições f'Lnancei.r-ase possibilitando a abertura de ca

pital das empresas.

As seguintes medidas foram adotadas

1) ofer.eceu retorno atrativo no período inflacionário com a introdu-
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çao da correção monetária e criação de ativos apropriados tais como certifi

cados bancá.rios de depósito (CBD), Letrae imobiliárias e reabilitou as de _

bêntures, possibilitando a redução da especulação cambial e imobiliária;

2) criou o mercado para endividamento a longo prazo pela indexaçã.o •.
11

correção monetária de depósitos aprazo captados pelos bancos de investime.!!:

tos, reduziu o imposto de renda para aplicações de longo prazo, criou o

FUHCAP, PIS e permitiu o acesso aos recursos externos;

3) criou condições para a emissão de novas ações através de incenti _

vos fiscais tais como DL 157 e incentivos às aplicações em empresas aber
tas;

4) melhbroua alocação de poupanças com a correçiio de falhas anterio-

res, criando o Sistema Financeiro Habitacional (BNH) e instituindo novos in
termediários financeiros; e

5) permitiu a dedução de parte do lucro contábil corróido péla'infla-
-çao nos fundos internos gerados na empresae

No capitUlo !II será comentada a nova estrutura do Sistema Financeiro

Nacional depois da..reforma do mercado de capt taí.s e as instituições do sis:'"

tema normativo e operativo com a discriminação de cada 1.1..'11adelas.

No capitulo IV será discriminada detal.hadament e as funções dos bancos

de investimentos, subdividido em funções ativas, passivas e especiais •

.No capi tu10 V será comentada a atu.ação dos bancos de investimentos no

Brasi1 medianté análise das principais atividades', tais como empréstimos

concedidos, repasses de recursos governamentais edo exterior, operações de
underwrd,ting e administração de carteiras.



CAPíTULO I

EVOLUÇÃO DO CEN!UnO FINANGEIRONO BRASIL NO PERíODO ANTERIOR

À LEI DA REFORHA BANCÁRIA

Antes do advento da Lei da Reforma Bancária (Lei n9 l~.595, de 31.12.

61jo)e da Lei do Nercado ode C~pitais (Lei n9 Ijo.?28,de ])~.07.65), as poucas

instituições.financeiras atuantes no Brasil eram regulamentadas e fiscali-

zadas pela Superi tendência da Hoeda e do Crédito (SlmOC), criada pela Por-

taria n9 309, de novembro de 1959, do Hinistro da Fazenda, onde predomina-

vam de forma absoluta o mercado monetário e a maior parte dos empréStimos'

ao setor privado eram atendidas pelos bancos comerciais.

"O retardamento do desenvolvimento f'Lnancei.ro pode ser atribuído
d t"'''''em gran c par c, a vlgencla das leis promulgada..s em 1933. Uma estabelecia o

teto máximo da taxa nominal de juros em 12% ao ano, a chamada ".lei da usu _

ra". A outra, impossibilitava a correção dos débitos pela variação cambial'

ou pela variação do preço do ouro. A vigência destas duas lsis, num contex-

to inflacionário, determinou, para qualquer taxa de inflação superior a 12'-6

ao ano, taxas de juros reais negativos. As distorções dai decorrentes foram

in{uneras. E uma delas particularmente nefasta: a tendência do encurtamento

dos prazos na economia, determinando a impossibilidade de surgirem exponta-

neamente intermcdláriosfinanceiros não bancários, dispostós a operar D. pr.2;
(1)zos longos" •

(i) - Introdução do Hercado de Ações -CNBV - edição 1979
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No inicio da vigência da "lei da usura" a inflação não foi tão alta;

no entanto no período logo apÓs a guerra até meados da década de «», a ta-

xa de crescimento dos preços começou a expandir-se, acelerando-se'a partir

de 1960, cu.l mdnando com uma taxa anual de 91, 9]~em 1964.

A tabela 1 da página, 06 mostra o comportamento dos preços, do produ-

to interno bruto e a predominância dos ativos monetários no tota1de have-

" , I" - ~ 4 Iresfl.nanceiros do pub aco , excetuando-se açoes, no pez-Lo do 19 5/1977.

Este fato ensejou aos bancos comarcf.aí.s , o uso de vários artif:1cios

para contornar o problema, relacionados aos juros negativos em suas opera-

-çoes ativas tais como:

a) Juros cobrados por fora, que consistia na cobrança de juros exJ.

tras, sem qual.quer escrituração contábil pelo banco e mutuário;

b) Sobrecarga nas comissões bancárias, art:i..f:i.cio em que os bancos a..v

lém dos juros, cobravam d.os mutuários diversas comissões (de abertura de

créd.ito, de cobrança, etc). Essas comissões, devidamente infladas, eleva-

vam a taxa efetiva de juros muito acima doslimi t ee de "lei da usura'! , Era

o artificio mais amplamente utilizado; e

c) Hanutenção de saldo médio em conta corrente ou através de contas

vinculadas, método utilizado pelo banco em exigir que os mutuai-Loe aceitas-

s em um empl'éstimo maior do que necessitava, em mcntant;e DU prazo, ficando'

uma parte depositada em conta vinculada até o. liquidação da dIvida. Sendo'

os juros desses depósitos bem . inferiores aos dos empréstimos desse tipo ~

, " 1 'apresentava o incoveniente de provocar um .aumerrto dos depos~tos compu so _

rios à ordem da Superintendência da Hoeda edoCrédi to (pois a conta de de

pÓsitos aumenta artificialmente).
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~'ABELA1

- CRESCIMENTO FINANCEIRO E CRESCIMENTO ..:..
ECONOMICO - 10,18/1977 , t.

REL, PRU C, IiAV" FINANCIl'IO
%daf------ r-----r-----

Poupança T axa %
%do.Ati· %dOIAti· %do. Ati·

lntnrnu do Cr •• cl- InllnçJro
ANOS vosFinanc. vos Monnt. vos Não·

Ronlno monto do Anuol
Monotârios PIB RoolTotais PI8 00 PIB no PI[) PIB

-
1048 36,4 25.2 10.7 15,3 7,4 8,3
1949 32,4 23,3 9,1 12,1 6,0 12,2
1950 37,0 28,0 9,0 12,2 6,5 12,4
1951 40,6 32,3 0,3 16,1 o.o 11,9
1952 36,0 30,0 6,8 16,6 8,7 12,9----- 1---- ..--~-_.-_._- ._--- r-'-~' ---

Módia 1948/62 37,0 20,5 0,5 14,7 7,0 11,5----_ .. 1------ ---- _._---
1953 36,1 30.2 5,9 13,7 2,6 20,0
1054 32,3 27.4 4,9 19,3 10,1 25,6
1955 20,6 25,0 3,8 16,2 6,9 12,4
1956 27,7 24,6 3,1 14,9 3,2 24.4
1957 29,6 20,6 2,9 14,0 8,1 7,0--- ------_._. ---.---- .... "---"--- ----- ----

Módi. 1053/57 30,3 20.5 3,0 15,6 6,1 17,2------- ._--_._---, "--"'-"- .....------ .- .._---_ .. _._,--- ---
M~dia da dócada 32,0 27,0 6,0 16,4 6,0 14.6__ '0'- -- ___ o

F-==~--.__ .._ .... :"=':':::~;';.'.'--::':-=~.._-'. __ •.- 'o=,~====-==
1058 29,5 27,0 2,6 14,4 7,7 24,3
1959 25,5 23,1 1,8 17,[J 5,6 39,5
1960 29,4 27,1 2,3 15,4 9,7 30,5
1961 30,6 27,5 3,1 ... 10,3 47,7
1962

"

29,4 27.1 2,3 '" 5,3 61,3,,- --- ---- ------- ----------
M~dia 1(J58/62 29,2 26,7 2,5 , .. 7,7 38,3t-- ._,-- ------ ----,_._---- .'---'._ .., -_._ .."----_ . ----- ------

1053 26,3 24,4 1,9 ... 1,5 01.3
11)64 25,1 23,1 2,0 • o,, 2,9 91,91965 24,6 21,3 3,2 .,. 2,7 34,61966 21,1 10,0 4,3 ... 5,1 38,0
1967 24,5 17,9 4,7 ... 4,0 24,3--------- '."'--"--_. ._----- -- --Módla 1003/67 23,7 10,1 4,6 ... 3,4 51,9-- ---- --,---- ---- ----- ---- -----"Média da dôcada 24,1 10,6 ~,6 , .. 6,6 44,0-- -= -=== ~~~-=----=--=o=~~=,· -
1968 26,2 17.7 8,6 20,2 0,3 25,4
1969 27,8 17,7 10,1 24,1 0,0 20,2
1970 31,0 17,4 13,6 22,2 9,6 19,21071 33,8 10,9 10,7 22,0 11,1 19,8
1012 ,39,6 18,0 21,6 23,1 10.4 15,5-- -,--'-- ---- r---- --, ---

MédiA 190an2 33,4 17,6 16,9 22.7 9,9 20,0
----

1973 43,2 18,0 24,4 25,2 11,4 16,7
1974 40,6 17,4 23,1 24,9 0,6 34,6
1976 • 46,1 17,8 20,3 20,9 4,0 29,2
1076 • 44,0 15,0 28,1 20,6 8,0 46,4
1977 • 44,6 15,0 20,3 20,3 6,0 30,0

Média HJ73/77 44,0 10,3 27,7 21,3
7,~"-- 32,5----- --- - ----M6dla do década 42,4 10,6.J 25,9 21,5 I 8,8 26,1

. -'.

"

. í
I

1: ':.1' .I

:: . ·'..f,,:.:;'f .

Font" dor dDdol brvto«:
bo!,"tlOI' iele:t6rlol do Banco ~ntr"f do 3ft,!I;
Conjuntura Econômica - IBRE/FGV.

• EnlffilltlvllS.

i.,

_ ..__ ._-_ ....._ ...- ...__ ._---_ .. __ ._--_._--::-:------.

.' ".'"
:':: -'; .

~-,'

. ,:

-, . ",

.:.f-.••••. \.~: •.• ,..••••. .,:.

~•. ,

\

-. .-' -------_ ...-...•._-----_ ••..•..-.•._-----_._-_ ..,--_._---------........,..----~ .•._._---
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,. .Outra consequenca a da "lei da usura" foi a.gradual e constante perda

dos depósitos a prazo f i.xo dos béU1COS comerciais, já que estes estavam

proibidos de remunerar os depósitos acima dos limites legais, o que nem

chegava a cobrir os níveis inflacionários. A situação acima descrita pode'
ser visualizada pela tabela 2 na página 08.

Essa situação dificultava a. tarefa dos bancos comerciàis ne..Bopera-
- ; t· ~,çoes de empree -lmos, porque estes dependiam do m.vel dos deposi tos a pr-a-

zo para concessao de crédito a prazos curtos e médios. Uma das soluções ,

foi a redução do prazo médio das. operações; agravando cada vez mais aa di

ficuldades. para o financiamento de projetos de longa maturação.

Associado à escassez de recursos a lon~o prazo, o Brasil ressen.tia _

se da falta de capital social básico e de infra-estrutura econômica para t

suportar um processo de industrialização aceleradoo Assim, em 1951 foi cri

ado o Fun.do de Reaparelhamento Econômico - FRE, primeiro passo na tentati-

va de, solucionar o proble'lla.Logo em seguida, em 26.02.52, era criado o

Banco Nací.onal.de Deaenvo Ivãmen+o Econômico - BNDE, que absorveu as ativi-
dades do FHE além de outros recursos, liderando o processo de financia-

mento para os vários programas de reequipamento das indústrias de b~se e

dos serviço::>de utilidade públic.a tais como transportes, energia e supri _

menbo , Por muí.to tempo, c Br-rDE at uou na solução de probLemaa de infra-es _

trl.lturada economia e atualmente está voltado para a implantação e expan _

são de Programas e Projetos, bem como obras e serviços destinados ao reapE;
, ~~.relhamento e fomento da Economia Nacional. Porem, por um longo per í.odo , o'

setor privado ficou sem uma fonte de recursos e montantes e prazos adequa-
,dos.

,I



TABEL/\ '2'
. 08

Evoluçio doa nep~sitos dos Bancos Comerciais- Baldo em Fim de Ano
(1951-196If)

Dep.à Vista Depositas Total de AX100 BXIOO·ANO o-a a C C.
curtfA,raz.o Pff3ro Depft~t tos

1951 52.224 16.908 69.132 75,5 21~,4
1952 60.336 16.872 72.208 83,6 23,1+
1953 71.259 17.680 88.939 80,i 19,9
1954 84.893 20.359 105.252 80,7 19,3
1955 102.336 19..836 122.172 83,8 16,2
1956 126.641 21.071 llt7.712 85,7 14,3
1957 176.047 21t.325 200.372 87,~ 12.1
1958 216.132 25.71+4 24i.876 89,3 10,6
1959 321.631 30•.747 352 •.378 9i,2 8,7
1960' 438.245 47.352 485.597 90",2 9,8
1961 610.845 55.149 6650994 9197 8,3
1962 1.°37.7lf9 56.269 1009lf..018 91+,9 5,1
1963 1.703.920 89.410 1•.793.330 95,0 5,0

1964 3.069.614 11+80322 3.217 ..936 95,3 1",6
,

Fonte: Bouzan;'Ar-j.Os Bancos Comerciais no Brasil

r
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AS SOCIEDADI~ DE CRf.::DITO, 1"INANCIAIviENTOE HM!;STIHEN'1'O

As Únicas instituições financeiras que surgiram no setor privado não

bancàr-í,o , foram as Sociedades de ~rédito, Financiamento e Investimento de-

nominada genericamente "Financeiras", cuja funç.io era de' atuar na área de

investimentos,. mas na prática limitavam-se ao financiamento de capital de'
. , , ~ ,garo as empresas e ao credito par-a a aquisiçao de bens de consumo duràvoãe,

porque eram muito mal atendidos pelos bancos comerciais. Os recursos eram'

obtidos mediante aceites cambiais e a colocação de Letras de Câmbio no mer

cado financeiro, através de um artif1.cio legal para burlar a "lei da usu _

r-a" chamado "deságio", que nada mais era do que um desconto ccriced'i.do si
valor de face dos titulos, levando-se em conta as taxas' de juros no mercado

e o prazo de vencimento do titulo. Começaram a surgir antes de 1950 e atin

raro o ápice em 1966 quando atingiram a 291 sociedades •

As sociedades financeiras apareceram logo após o término da 2a guer-

ra mundial, mas foram regulamentadas somente em 30.11.59 pela Portaria nº

309, do Hinistério da Paz.enda, sujeitand.o-as às normas das autoridades mo-

netárias~ Naquela época a autoridade monetária era aSuperintendôncia da

Hocda e do Crédito (SUHOC).O quede fato se observa';'a era que até aquela'

data, as financeiras atuavam rio mercado de capitais por aut6- regulamenta-

ção, sem que houvesse uma caracterização precisa das sóciedades de crédito,

financiamento e investimento. Isto é realçado pela atuação das financeiras

em atividade das mais diversas tais como corretagens de seguros, loteamen-

to de terras e aluguel de máqUinas e exploração de casas para diversõeslt .

Com o advento da Lei 4.728 de 14.07.65, o campo de atuação das finan
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ceiras pD.SSOUa ter umadelimitação bemmais definida, qual neja :·as op~
..

r-açoea de financiamento de bens de consumoduráveis e capital de giro a cu!,

to prazo das empresas •

A tabela 3 na página 12, apresenta a evolução do estoque de letras '

de câmbio em circulação de aceite das financeiréJ.5 no per-Íodo de 1961 a

1973mostrando sua taxa de crescimento e suaparticipaç,;;o no mercado de

captação de letras de câmbio.

A tabela lj. na página 13, mostra o crescimento do número de financei-

ras de 1952 a 1972, comparado ~ •. -como ândf.ce de inf1açao.·

,
Observa-se que o crescimento no numero·das financeiras acompanhoude

perto o nível· inflacionário cujo pique se deu em196'-t; no entanto a quaIlt.i

dadé máximafoi atingida em1966. A partir daí intensificou-se o processo'

de interv-ençõos do Banco Central nas instituições inadir)lentes. Nesta épo-

ca as autoridades socorreram-nas inclusive financeiramente, ou mesmopro~~

vendo mudançade controle acionário, processo de fusões e incorporações, t

na tentati vade soergu"e-las e quando isto não era posei vel fazia-se a li -

quí.daçjio "extra-judicial". Fd.na.Lmerrt e, para o ressarcimento mesmoparcial'

dos preju1zos a "carta pat ent.e" era vendida.

Nesta época as autoridades monetárias, decididas a prosseguirem no

processo de saneamento das financeiras emsituação precária, concediam na

troca de 5 (cinco) cartas patentes de financciraf-3 mais "caroço", ou sejam'

os incobráveis. emmãos do Banco Central, por , 1 (uma)t

- .'carta patente de banco de investimento. Esse procedimento era exceaaao , .)a

I
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que o processo do concessão de cartas patentes já havia sido paralizado.'

Com isso o número de bancos de Investimentos atingiu a casa dos LIO, ul,tra

passando a quantidade inicia1mente prevista de ?JJ ini3tituições.

'0

o]'
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TABELA 3

Saldo das Letras de Câmbio em Circulação, Participação das

Financeiras no Mercado e Número de.Financeiras

Letra de Câmbio em Circu1. Partic.percent. nl?de financeiras
milhoes financeiras nl? -ANOS Cr$ Cresc.Perc. variaçao

1961 11 - o - 100,0 91 - o -
1962 44 300,0 100,0 110 19
1963 74 68,2 100,0 113 3
1964 245 231,1 100,0 134 21
1965 695 183,7 100,0 202 68
1966 1.083 55,8 91,6 272 70
1967 2.136 97,2 79,2 247 -25
~1968 3.287 53,9 78,1 . 235 -12
·1969 4.261 29,6 72,3 230 -32
1970 7.556 77 ,3 81,0 - 212 -18
1971 11.103 46,9

.

16882,2 -44
1972 19.776 78,1 89,4 155 -13
1973 34.234 73,1 97,6 152 -.3

- Fontes : O Hercado de Ca p í.taí.sno Brasil CLADE/EAESPEFGV-1974
-- Notas : a) Os dados de saldo de letras emitidas pelas financeiras sao do

IPEA para0 perIodo 1961-1967; para 6 perIodo 1968-1973, uti1i
zamos a serie ACREFI, que se baseia em amostra contandoprati-
camente todas as financeiras. No entanto, as duas series não
são estritamente comparáveis entre si. Alem disso, na própria'
série da ACREFI, o número de financeiras não se mantem fixo. '
Hesmo assim, parece-nos ser ela o melhor indicador do volume f

total de aceites cambiais das financeiras;

b) A serie de número de.financeiras em funcionamento e do Banco '.
Central (Relatório Anual); e

c) Serie de letras de câmbios ate 1966: letras com deságio; de
1966 em diante :.letras com correção monetãria"pre-fixada".



TABELA 4

Crescimento do Numero das Financeiras Inflação
Ano Quantidade Cresc.i. 7-

1952 33 -12,9
1958 64 93,9 24,3
1961 91 42,2 47,7
1962 110 20,9 51,3
1963 113 2,7 - - 81,3
1964 134 18,6 91,9
1965 202 50,7 34,5
1966 29l 44,1 38,8
1967 254 - 14,6 24,3
1968 245 - 3,7 25,1.

1969 213 - 1:;;0 20,2
1970 212 0,0 19,2
1971 168 - 26,2 19,8
1972 155 - 8,4 15,5

Fonte : Banco Central do Brasil
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CAP!TULO II

A ESTRAT~GIA BRASILEIRA PARA A REFOR~mLAçÃO

DO HERCADO DE CAPITAIS

Uma característica.observada sobre o processo de desenvolvimen

to econômico no tempo é o aumento do número e variedade das instituições'

financeiras e um aumento substancial não só da moeda mas no total de to -

dos os ativos financeiros relacionados ao PNB e à riqueza tangível.

MERCADO DE CAPITAIS E DESENVOLVll1ENTO ECONÔMICO

Afirmações típicas indicam que o sistema financeiro de algum '

modo, está relacionado com o crescimento da produção real/capital. 'A fal-

ta de instituições financeiras em países subdesenvolvidos ê simplesmente'

uma indicação da falta de demanda por. seus serviços.

O Fenômeno IIDemand-Following" (C.onsequência)·

Podemos definir como o fenômeno em que a criação de institui -
-çoes financeiras modernas, seus ativos e exigibilidades financeiras e so-

bretudo seus serviços financeiros constituem uma resposta ã demanda por

estes serviços por parte dos investidores e poupadores da economia. O S1S

tema financeiro emergente é moldado tanto por mudanças em oportunidades '

objetivas - o meio econômico, a estrutura institucional ~ como meio de mu

danças em.respostas subjetivas - motivações individuais, atitudes, gos
tos, preferênciàs •
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Quanto mais rápido o crescimento da renda nacional real, maior se

ra a demanda das empresas por fundos externos e, portanto, intermedia- !

- -çoes financeiras desde que na maioria dos casos as empresas serao merios
-capazes de financiar a expansao com fundos gerados internamente (depreci

ação e lucros retidos).

Pela mesma razão~ dada uma taxa de crescimento, quanto maior for
.""'. .a var~anCl:a das taxas de érescimento entre os diversos setores de ativi-

dade, maior sera a necessidade de intermediação financeira, para a tran.!

ferência das poupanças dos individuos a indústrias de lento crescimento'

para as indústrias ou setores de rápidO crescimento.

o enfoque "demandrfollowing" implica que finanças ê essencialmen-

te passiva e permissiva no processo de crescimento.

o Fenômeno "Supply-Ieading" (causa)

É ó fenômeno da criação de instituições financeiras e a oferta de

ativos, passivos financeiros e serviços financeiros relacionados, em an-

tecipação ã demanda especialmente pelas empresas atuantes nos setores mo

d~rnos.

o "suppy-leading" tem 2 funções: a) transferir recursos de seto-

res tradicionais para setores modernos pela captação das poupanças atra-

vês de àepósitos e outras obrigações financeiras. b) promover e estimu~'

lar uma resposta empresarial nestes setores modernos.

A possibilidade de acesso a "supp Ly'-Lead í.ng" por si só poder a cri

ar efe í tos e expectativas favor àveí.snos empr esar í os abrindo-lhes novos

horizontes.
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Por sua própria natureza, um sistema financeiro na modalidade "suE.

ply-leading" poderá operar de forma dirigida,emprestandoa setores moder-

nos nascentes. Há no entanto várias formas em que novas instituições fi-

nanceiras podem ser viabilizados:

1) instituições governamentais, ~sando recursos do governo;

2) instituições financeiràs privadas, podem receber subsídios go-'

vernamentais e

3) instituições financeiras novas e modernas podem inicialmente em

prestar urna grande parte de seus fundos a setores tradicionais lucrativos

e gradualmente alterando sua carteira de emprestimos em novas indústrias.

Deve-se reconhecer que o enfoque "supply-leading" para o desenvol-

vimento do sistema financeiro de um país tem seus riscos e não devem ser
subestimados.

o uso de recursos, especialmente talentos empresariais e habilida-

des gerenciais e Os custos de subsídios implícitos ou explícitos deve pr~

duzirbenefícios suficientes a fim de estimular o desenvolvimento econômi

co real para que este fenômeno seja justificado.

Na prática epossívei que haja urna interação ~os fenômenos "demand-

following" e I!supply-leading"~ No início do processo de crescimento indu.:!

trial o "supply-leading" pode induzir novos investimentos, mas ã medida
que o crescimento ocorre, o "supply-leading" torna-se menos importante e

o "demand-following" torna-se dominante.

As vantagens da existência dos intermediários financeiros num 8is-

tema financeiro são:

1) economias de escala: operando habitualmente na compra de títu-t
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los ,primirios i possível obter economias de escala, diferentemente do que

ocorre ao tomador ou ao poupador individualmente.

2) divisibilidade e flexibilidade: reune poupanças de varias unida~

des para fins de compra de títulos primarios nos montantes os mais varia-

dos. A oferta de títulos indiretos de montantes diversos contribui para au

mentar a atratividade dos intermédiirios financeiros do ponto de vista do

poupador. Assim o tomador obtem maior flexibilidade ao tratar com uma ins-

tituição financeira ao invés de contactar diretamente com um grande numero

de poupadores tornando possível adequar os emprestimos às suas necessida-'
des especificas.

3) diversificação e risco: operando com grande variedade de títulos

primarios, a instituição financeira pode diluir os riscos. Se os títulos

adquiridos possuirem entre si correlação menos que perféità, a instituição

financeira poderi reduzir o risco associado a flutuações do valor princi-'
pal ,

Estes beneficios são transferidos aos portadores de títulos indire-

tos, proporcionando mais liquidez ao poupador tornando-o mais atraente.

4) manipulaçªo de prazos de vencimento: uma instituição financeira'

pode transformar o títulos com um determinado vencimento em títulos indire

tos.de prazos diferentes, tornando-os atraentes para o tomador e ó poupa-'

dor.

5) especialização e conveniência: a instituição financeira e um es-

pecialista nas suas atividades eliminando os incovenientes de compras dire

tas pelo poupador, assim como os tomadores de recursos finais.
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Desenvolvimento Finnncciro e Desenvolvimento-------------

Econ;micoNacional

Em geral a composição da riqueza real nos pa1.ses sub-desenvolvidos

consiste principalmente de terras e seus melhoramentos: ferramentas agrí-

colas manuais, criações, .ea+oquea (principalmente viveres) e bens de con-

sumo duráveis (especialmente casa, metais preciosos e jóias). Esta compo-

sição de riqueza em geral resulta de uma falta de oportunidade de investi

mentos produtivos ou ignorância de sua existência.

As posses individuais de metais preciosos e moeda estrangeira e

outros ativos estrangeiros tambéin podem ser transformados diretamente em

ativos fixos socialmente produtivos, através de comércio' exterior, com im

portação de bens de capital pagos com metais preciosos ou moeda estrange.i

rao

Uma composição mais eficiente da riqueza real é obtida através da

criação de ativos e passivos financeiros que proporcionam incentivos pa -

ra os poupadores manterem sua riqueza ou transformarem parte dela em for-

ma financeira ou manter ativos reais mais produtivos.

Utilizamos então como indicador de crescimento financeiro a rela-

ção entre o eet'oque de ativos finànceiros e o produto interno bruto. Esta

relação mostra em que medida a estrutura financeira cresce em comparação'

com a infra estrutura real da ec"onomia, ou seja, o volume de negócios fi-

nanceiros para cada nível de renda bruta.

Para termos, simultaneamente, uma·idéia de como se modificou o se-

tor financeiro ao longo de seu crescimento, relacionamos ainda, isolada -

mente os ativos monetários e oS ativos nao monetários com o Produto Inter-
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no Bruto. fi. diferença errt re o crescimento de uns e de outros em relnçn.o ao

PIB, reflete mudanças na.estrutura e no comportamento do setor f'Lnanced.ro ,

É usado como indicador de crescimento financeiro a relação entre o

incremento fi.rmnceiro e o PIE. O incremento financeiro é a diferença entre'

o estoque de ativos financeiros no final de cada. ano e o estoque final do

ano anterior. Esta diferença indica o volume de recursos aplicados na com-

pro. de ativos financeiros naquele ano pela comunidade.

Par-a demonstrar o comportamento da poupança real, utilizamos a taxa

de poupança da economia, como é genericamente chamada a relação entre o va-

lor da poupança real e o valor do PIB em cada ano. Neste caso não interessa

o valor absoluto da poupança real ou sua taxa de crescimento, que pode ser
-. ,apenas vegetativo ou por causa da inflação. O que importa saber e se as pe~

soas estão poupando uma parcela maior de sua renda em cada período, ou se-
·c ,,ja,que percentagem de renda anual do paa s esta sendo poupada. Utilizamos '

também o conceito de "poupança real Lrrter-na" e "poupança real nacional". A

diferença é que o segundo conceito ·inc1ui além da poupança doméstica, valor

dae poupanças externas utilizadas pela nossa economia via endividamento ex-

terno. Este end.í, vidamento externo corresponde ao déficit em conta corrente

do nosso balanço de pagamentos.

O Impacto sobre a rfaxa de Poupança Naciona1. e sobre o

Crescimento Econômico

Para maximizar a contribuição do setor financeiro paxa a elevação da

taxa de poupança nacional, ele deve oferecer ..aS diversas camadas da popula-

ção um item de ativos financeiros que satisfaçam as exigências dos poupado-

.~,.



res .ern potencial; no que diz respeito a risco, prazo e retorno.

Os efeitos finais sobre a capacidade produtiva, ou sobre o nível de

renda dependem nao apenas da elevação da taxa de poupança mas de sua aloca

ção eficiente, ou seja as poupanças dev~m ser canalizadas em projetos de

investimentos que produzam mais unidades de bens e serviços para cada uni-

dade de capital empregado, aumentando a relação produto/capital.

Para medirmos os efeitos teríamos que dispor de informações sobre, a

relação produto/capital da economia ao longo de um grande período.

Assim, medimos os dois efeitos conjuntamente, relacionando o cresci

mento financeiro com as taxas de crescimento da poupança real do produto '
interno bruto.

Convem lembrar que tanto a taxa de poupança real como a produção e

a renda de um país crescem em função da interação de uma serie de variã-
ve í s, não sendo possível medir isoladamente o eventual impacto do cresci-'f
mento financeiro sobre elas.

Alem disso, devemos frisar o fato que os efei~os do crescimento fi-

nancel.ro sobre a poupança rea~ e o produto podem acontecer defasadamente ,

não sendo possível se verificar uma correlação nítida ano a ano. Por isso
- , • - 11; - • ofTe convem.enr a exami.nar med í as de var i.os pe r í.odos ,
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A ESTRAT~GIA BRASILEIRA

No início de 1960, o Brasil concluiu uma decada de rápida expansão e

conômica da industrialização, ocorrendo primeiro através da substituição '

de importações de bens de consumo, e depois atraves da entrada na produção

de bens de capital. Nessa epoca o processo de substituição de importações'

já tinha percorrido gr andement e seu curso e a inflação produziu distorções

substanciais na economia brasileira, fazendo o PNB começar a declinar em

1963. O índice de custo devida atingiu uma taxa anual de 136% no l<?tri-:-'
mestre de 1964.

Neste período mais crítico de processo inflacionário, havia uma crô

nica insuficiência de capital de girO e capital fixo na maioria das empre-

sas nacionais, pois, com a perda do poder aquisitivo da moeda, ocorria es-

cassez de recursos para satisfa~er a reposição do ativo circulante.

A demanda por,creditos de curto prazo pelas empresas privadas para o

financiamento de capital de giro e tambem capital fixo eram atendidas a ta

xas de juros nominais extremamente elevadas, muito embora os juros reais

fossem negativos.

Alem disso, a elevaçno dos preços dos produtos e serviços produzidos

por estas ,empresas era quase incapaz em tempo hábil, de acertar totalmente

a recomposição de seu ciclo f Inance í ros, por causa dos efeitos colaterais'

da inflação sobre o pr6piio ciclo.

A partir de 1964, o governo federal adotou"como meta prioritária, a

.redução substancial de deficit crônico orçamentário e a contenção do credi
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to bancario, principais responsaveis pelas emissões acumuladas depapel~
moeda.

Ao mesmo tempo, procurou restaurar o credito externo e oequilt-

brio do balanço de pagamentos, promulgando ao mesmo teritpoamp.1as reformas,

institucionais de natureza fiscal e legislativa. Como ja vimos o fenômeno

"supply-ieading" criando instituições financeiras e aumentando a oferta

de credito, pode afetar o desenvolvimento econômico de um país. 'Baseado

nisso o governo adotou uma estrategia de "supply-leading" para.acelerar.o

desenvolvimento. Esta estrategia envolveu a criação demais i~stituiçõ~s't

a oferta de credito abundante e subsidiado~ sempre seletivo~eaériação.

de condições institucionais legais e tributarias para·o.desénvolvimento t

das atividades e mercados financeiros~

Estas reformas objetivavam, inicialmente atrair as poupanças volut'i

tarias que estavam fora de centro produtivo(parale~o) 'e mais earde aumen~

tar a taxa de poupança. A criação e reformulação do.·:ntercado·de cap1.tais e
. .

intermediarios financeiros tambem objetiv~u melhorara produtividade dos
investimentos.

As principais reformas financeiras .foram iniciadas em 1964. podem' ..

ser consideradas como destinadas a cumprir. nec~ssidadeS'específicàS.. dos'

entao mercados f inanceiros Lnconsequenras r ..,,'

a) Tornando os rendimentos dos investimentosf.inanceirossuficien~

temente atrativos para' atrair novos itl.vestiment~se-diversúicar poupan-:-
ças alternativas de investimento;

~,-''

, .
t -I

..•. :,;..
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b) criando mercados de empréstimos de médio e longo prazos para

financiar o governo,os negocios empresariais e programa habitacional;

c) assegurando investimentos em setores e regiões socialmente '
consideradas prioritárias;

d) proporcionando acesso a novos recursos não exigíveis pelas
empresas e ao público em geral; e

-e) assegurando que as atividades nao fossem limitadas pela in-

fIação na geração interna de fundos para expansão.

Estes objetivos foram cumpridos,atraves das seguintes inova--çoes:
1) fornecendo rendimentos atrativos durante a inflação em

-,

1964 com o objetivo de financiar seu grande déficit, o governo começou a

emitir títulos governamentais, pagando juros ajustados de acordo com a
taxa de inflação ou variação cambial;'

2) criação de mercado de empréstimos a longo prazo um gran-
de números de novas políticas foram designadas para fornecer recursos '
de médio e longo prazos:

a) instituição de correção monetaria pós~fixada forneceu
fontes financeiras de médio e longo prazos tanto para o governo como pa

ra os intermediarios financeiros imobiliários;

b) os bancos de investimentos foram autorizados a se constitui-

rem em 1966. Estas instituições transferiram suas operaçoes com letras

de câmbio e se utilizarem principalmente dos depósitos aprazo e recur-

sos externos para financiamentos a médio e longo prazos;

c) taxas graduadas foram aplicadas em ganhos das letras decâm-
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bio em 1969, inversamente proporcionais aos prazos de emissão, induzindo
o investidor a aceitar prazos maiores;

d) a aplicação da correção monetária foi autorizada aos empresti

mosem geral, mas não foi largamente utilizada de imediato;

e) autorizou a emissão de debêntures conversíveis em ações, e

subscritore~, pessoas físicas, podiam abater da renda 25% do valor ap1ic~
do e mais 30% quando da efetiva conversão;

f) a criação do Fundo de Desenvolvimento de Mercado de Capitais-

FillICAP,para financiar subscrição de ações, emprjis t ímos e debêntures con

versíveis em ações com prazo de 3 (três) a 10 (dez) anos;

g) iniciou a operação com o PIS':" Programa de Integração Social-
. .

Para aquisição de ações e financiamentos a longo prazo às empresas que

devido ao seu pequeno tamanho e pouca lucratividade não podem ter acesso
-ao mercado de açoes.

3) criando condições para a emissão de novas açoes - a lei do

Mercado de Capitais e regulamentos complementares, introduziram grandes

reformas destinadas a conduzir a um maior "disclosure" das empresas e
proteção a acionistas ~inoritários •

. O elemento crítico.que fortaleceu· o mercado foi o uso intensivo'

de incentivos fiscais, tanto na subscrição como na percepção dos dividen

dos, mas o incentivo que alterou fundamentalmente as relações de oferta

e demanda que provocou um "booin" em 1971 foi concedido pelo D.L. 157 de
28-02-67.

4) alocação aperfeiçoada de poupanças - medidas foram tomadas pa

ra a fusão e incorporação de institúições menos eficientes.

5) fundos gerados internamente nos negócios - em adição aos ape~
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feiçoamentos significativos do sistema financeiro, o governo modificou a

legislação do Imposto de Rendadas empresas, permitindo maior capacidade

de reinvestimentos, tais como:

a) reavalização de ativo;

b) dedução do lucro contábil, um montante relativo às necessida-

desde capital circulant~ corroídos pela inflação;

c) incentivos fiscais regionais e setoriais, permitindo o abati-

l!lentode ate 50% do Imposto de Renda das empresas para a aplicação na
.área daSUDENE, SUDAM, SUDEPE, etc.

o PAPEL DOS BANCOS DE INVESTIMENTOS
.'

Os bancos de investimentos pela sua própria definição são insti-

tuições especializados em alocar os .recursos de medio e longo prazos vi-

sando o financiamento do caphalfixo das empresas. Neste sentido os ban

cos forneceriam aos empreendimentos e projetos o apoio financeiro na fa-
se anterior ã maturação dos investimentos.

As principais demandas de recursos podem ocorrer para:

~) -atender ao financiamento do capital de giro para a manuten-

ção do estoque ede materias primas, materiais em elaboração ou estoque

final. Dependendo do produto elaborada pela empresa, haverá anecessida-

de de financiamento também para o comprador final ou para os intermediá-

rios ate que seja completo o ciclo operacional;

b) - atender ao financiamento de capital fixo, quer para a moder

~ização, substituição ou aquisição de novos equipamentos fazendo aumen-'

tar a produtividade e diminuindo os custos; e

I
I
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c) - dependendo da estrutura do capital da empresa e após a anâli

se dos custos decapitaI, poderá haver a injeção de recursos permanentes

mediante a emissão de .novas ações, para melhor utilização do grau de ala

vancagem financeira, objetivando a otimização dos recursos da empresa.

Depois da analise minuciosa dos projetos, estes sao submetidos ao

comitê de investimento, para discussão e analise inclusive com a partici

pação da diretoria do banco, assessorado pelos analistas, que além da

viabilidade, outras considerações como tipo de cliente e reciprocidade·'
-sao considerados.

Se a proposta for aprovada, o banco indicara as melhores opções

de alternativas apropriadas para a empresa.

Apos a escolha das alternativas de financiamento a instituição

financeira lançara mãos das fontes disponíveis de.recursos para cada ca-
SOe

Para isso o banco conta com·recursos proprios e tem acesso ao re-

passe das fontes oficiais de financiamento, bem como as fontes do exte-'·
rior.

a} - RECURSOS PR~PRIOS

O carreamento ~e recursos permanentes da-s~ pela subscrição de a_O

ções ordinarias ou preferenciais. Essas participações acionarias seriam'

conservadas nas carteiras dos bancos de investimentos até a maturação do

projeto ou da empresa quando for o caso de implantação. A idéia é aguar-

dar o resultado que, quando favoravel provocaria a valorização dessas a-
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ções possibilitando a posterior realização de ganhos de .cap í caI ao ven-

der estas ações valorizadas no mercado secundário.

b) - REPASSES DE RECURSOS NO PAIs

Os prinéipais repasses utilizados pelo banco. de investimentos

FlNAME - Financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos
destinados basicamente a produção industrial ou a produção de serviços
básicos, com índice de nacionalização superior a 85%. Ê administrado pe-
lo BNDE;

POC - Programa de Operações Conjuntas - Sua finalidade é a inje~
-çao de recursos nas empresas privadas nacionais, mesmo fechados por meio'

de subscrição de ações ou indiretamente para investimento em ativos fi-

.xos e sob a forma mista. Não e permitido o 'financiamento de capital de

giro somente. Tambem e administrado pelo BNDE;

PIS -Programa de Integração Social - são recursos pertencentes'

aos trabalhadores, administrados pela Caixa Econômica Federal, porem os

recursos aplicados pelo BNDE,os quais destinam-se ao financiamento de

capital de giro das empresas privadas nacionais;

FINAC - Programa Especial de Apoio ã Capitalização da Empresa

Privada Nacional - Tem como objetivo o fortalecimento do mercado de capi

tais, mediante concessão de financiamento a acionistas e/ou investidores

em geral, destinados ã integralizaçãone parte ou de toda a emissão;

PROCAP -Destina-se ã capitalização de empresas mediante subscri:.

ção de'novas ações após decorrido o prazo de preferência dos acionistas.

Essas participações são de caráter transitório ate a maturação do proje-
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to de investimento, após a qual estas participações serão vendidas no mer-
cada secundário.

c) REPASSES DE RECURSOS DO EXTERIOR

Os bancos de investimentos captam recursos do exterior e os re -. .passam para as empresas nó Pa~s, tanto para o financiamento de capital de

giro ou capital fixo; podem também prestar avais em operações realizadas di
retamente pelas empresas.

Estas operações são reguladas pela Lei 4.131, de 03.09.62 e Rosa

lução 63, de 21.08.67, do Banco Central do Brasil.

O papel do banco de investimento então, é essencialmente de pro-

ver fundos às empresas carentes de recursos especialmente pera financií:l.Inen

to do ativo fixo, quer subscrevendo ações de empresas com projetos de lon-

ga maturação, quer repasse~do recursos governamentais ou provenientes do
exterior.

O lançamento de açÕ();3no mercado primário mediante operações de

"Underwr-í, tingi' é uma das mais .importantes atividades de bancos de investi-

mentos.

, .
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CAPíTULOIII

A REFORHA00 HERCAooDECAPITAIS

o Brasil participou.daConferência Honetária e Financeira das Nações'

Unidas, emBretton Woodsno ano de 1944 e concordou emse associar ao Fundo

110netário Internacional (nu) e ao Banco Hundia1, organismos internacionais

recém criados, obrigando-se comisso a respeitar e atender às suas recomen-

dações.

"

Assim sendo, decidiu-se a criação da SuperintendênCia da Hoedae dó '

Crédito (Sml0C) pelo Decreto Lei n~ 7.293, de 02.02.l9l~5, como objetivo de

não só coordenar a política monetária, mas tàmbémlançar as bases para a

criação de umBanco Central. Entretanto, apesar destas disposições, a SID-10C

só conseguiu transformar-se emBanco Central no ano de 1964, quando logo rio

inicio do lQ governo r-evo Lucãonárâo de 1964, profundas e importantes modifi

cações ocorreram no mercado de capitais.

Umdos marcos mais fundamerrtad.s para a mudança radical do mercado fi-

nanceiro foi a instituciona1ização da correção monetária pela Lei 4.357, de

16.07.1964. A correção monetária que inicialmente foi restrita às Obriga

ções Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN),aos ativos imobilizados ,'das

empresas e à depreciação das instalações e dos equipamentos industriais,

posteriormente foi-se estendendo praticamente a todas às atividades econômi

cas.

•j, '
I

~

'1:
j.



Com a criação do Banco Nacional da Habitação pela Lei nQ 1+.380 t de

21.08.1964, adotou-se a correção monetária via Unidade Padrão de Capital

.(UPC) nos contratos imobiliários de interesse social e foram criadas as Le-

traslmobiliáriascom cláusula de correção monetária, cujos prazos de emis-

são variavam de 3 (três) a 10 (dez) anos, as quais rendiam trimestralmente'

juros e correção monetári~.

A lei 4.595 de 31.12.1964, conhecida como a Lei da Reforma Bancária t

introduziu uma completa reformulação no sistema financeiro nacional. A lei

definiu o Conselho Honetário Nacional espe~ificando seus componentes como '

segue: Conselho Honetário Nacional, Banco-Cent.r'al,do Brasil, Banco do Bra -

sil, Brotco Nacional dó Desenvolvimento Econômico e outras instituições pú ~

blicas e privadas.

A Lei 4.728 de 14~07.65, conhecida. como a Lei do Mercado de CaPitais~

disciplinou o mercado estabelecendo a correção monetária pÓs-fixada para o

depÓsito a prazo, nas instituições de crédito e para as debêntures, visa.'1do

o restabelecimento destes instrumentos de captação de poupança para investi

mentos de longo prazo. Essa medida institucional era'necessária para reati-

varos ativos financeiros alijados do mercado financeiro e de capitais pela

inflação. A lei introduziu no m~rcado de capitais novos agentes, organizou'
-a atuaçao das ir~tituições que operam

neste mercado.

ESTRUTURA E FUNCIONAHENTO DO SISTEHA.FINANCEmO NACIONAL

A partir da Lei da Reforma Bancária nQ 4.595 de 31.12.1964 e da Lei '

do Hercado de Capitais nO 4.728 de 14.07.1965, o Sistema Financeiro Nacio -
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nal foi totalmente reformQlado em sua estrutura e forma do funcionamento. '

Hais tarde a Lei nQ 6.385 de 07.12.1976, que criou a Comissão de Valores Bo

biliários (CVM), o sistema passou a compor-se dos seguintes:

a) Conselho Honetário Nacional

b) Banco Central do Brasil

c) Comissão de Valor.es l1obiliários

d) Banco do Brasil

e) 'Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

f) Banco Nacional da Habitação

g) Outras instituições financeiras públicas e privadas, que subdivi _
dem em :

- Instituições financ.eiras monetárias

- Instituições financeiras não monetárias, dentre estas as insti _

tuiçõesfinanceiras'auxiliares.

- O quadro nQ I página 32 fornece em esquema gráfico a nova estrutura
do Sistema Financéiro Nacional.

De acordo com o quadro, o Sistema Financeiro Nacional é dividido em'

2 subsistemas: normativo e operativo.

O subsistema normativo regula e controla o subsistema operativo. A re

gulação e controle é exercida através de normas legais, expedidos pelas au-

toridades monetárias e pela oferta seletiva 4e crédito levada a cabo pelo t

Banco do Brasil, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e pelo
Banco Nacional de Habitação.
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o subsistema operativo é constituldo pelas instituições financeiras'

públicas ou prive.das , que atuam no mercado financeiro. Para efeito legal as

instituições financeiras são pessoas jurldicas públicaS ou privadas que te-

nham como atividade principal ou acessória, a captação, ~ntermediação ou a-

plicação de recursos financeiros de terceiros. As pessoas físicas que exer-

cem quaisquer atividades referidas de forma permanente ou eventual sãoequ2:,
paradas às pessoas jurídicas.

INSTITUIÇOEs DO SUBSISTEMA NOR~1ATIVO

1.1 - Conselho Honetário Nacional

o Conselho Honetário Nac í.ona'l é um 6rgão colegiado que segundo dire -

trizes estabelecidas pelo Presidente da República, deve formular a política

da moeda ..e do crédito, cujo objetivo maior é· o progresso econômico do país,

cuja composiçãoéa ~eguinte :

- Hinistro da Fazenda - Presidente

Hinistro Chefe da Secretária do Planejamento - Vice Presidente

- Hinistro da I:r.dústriae Comercio

- Presidente do Banco Central do Brasil

- Presidente da Comissão de Valores Mobiliários

- Presidente do Banco do Brasil

- Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico

- Presidente do Banco Nacional da Habitação

- Mais 3 (três) membros nomeados pelo Presidente da República

o Conselho Honetário NacionaJ. é ainda assistido por diversas comiE

sões consultivas para tratarem de assuntos específicos de cada área: bancá



ria, mercado de capitais, crédito rural e crédito industrial.

o .Conselho Honetário Nacional substituiu o Conselho da antiga Supe

rintendência da Hoeda e do Crédito --Sm.10C, desempenha uma importante fun _

ção no contexto financeiro nacional, tendo efetivamente poder. legislativo '

por causa de sua competênéia em ditar normas e regras sobre oS mais impor _

tantes e diversos setores da atividade econômica nacional. Porém nao cabe

ao CHN nenhuma função executiva porque é um. órgão exclusivamente deliberati
VOe

1.2.- Comissão de Valores t1obiliários -,

A Comissão de Valores Hobiliários é uma autarquia federal vinculada '

ao Ministério da Fazenda, administrada por um presidente e quatro diretores

nomeados pelo Presidente da República, -f'uncãona como órgão colegiado deli-

berativo, de acordo com regimento interno aprovado pelo Ministro da Fazen-
da.

são atribuições da Comissão de Valores Hobiliários

1 - regulamentar, dentro da pol!tica definida pelo Conselho Honetário

Nacional, as -matérias expressamente previstas na lei que lhe deu origem na
lei de sociedades por ações;

2 - verificar e controlar os registros instituídos pela lei que a

criou tais como o registro de pessoas jurídicas para que suas ações poaaam!

ser livremente negociadas tanto no mercado primário ou secundário; exame t

de oferta pública de ações como consequência da alienação do controle acio-
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nário, registro de àuditores independentes~ cohsultores e analistas de

investimentos; ..

·3 - propor ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites máxi -

mos de preços, comissões, emolumentos, taxas e quaisquer outras despesas co

bradas pelos intermediários financeiros';

4 - fiscalizar e ins.pecionar as companhias abertas, a fim de cumpri -

rem a legislação em assuntos tais como o pagamento de dividendo mínimo obri

gatório;

5 - fiscalizar o processo de emissão e distribuição de valores mobi

liários, a negociação e funcionamento das Bolsas de Valores, a veiculação t

padronizada de informações ao mercado em geral, a auditoria obrigatória, a

administração e cUstódia de tItu10s e valores mobiliários entre outros.

A Comissão de Valores Mobiliários tem jurisdição .emtodo o território'

nacional e nó exercício de suas atribuições, possui poderes para:

1 - examinar 1ivros,registros contábeis ou documentos das pessoas fi

sicas e jurídicas, que integramo sistema ~e distribuição de valores mobi -

liários, das companhias abertas, dos fundos e sociedades de imrestimentos '

inclusive as sociedades constituidas de acordo com a lei 1.401, das cartei-

ras e guarda de valores mobiliários, dos auditores independentes, dos con -

sultores e analistas de investimentos ede quaisquer outras pessoas físicas

ou jurldicas que participem do mercado de capitais. Quando houver suspeita'

fundada de fraude ou manipulação de preços, intima as partes envolvidas a

prestarem 'irifo'rmaçõesou esclarecimentos;

2 - requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou



empresa pública, determinar a republicação de demonstrativos fin~:mceiros de

companhias abertas com correção ou aditamentos, relatórios e quaisquer ou-
tras informações divulgadas;

3~ suspendera negociação de um titulo ou valor mobiliário ou mesmo'

decretar recessão das Bolsas de Valores, suspender ou cancelar registros já
.outor-gadoe, divulgar informações e orientações ou recomendações com o fim

de esclarecer ou orientar. os participantes do mercado;

4 - apUrar, por meio de inquérito administrativo atos ilegais e prá _

ticas não equitativas de administradores de· companhias abertas e de qual-
quer outro participante no mercado, incluSive aplicaras penalidades previs

. -
tas.

.,

Naverdade,a Comissão de Valores Mobiliários absorveu parte das fun-

ç"Ões do Banco Central, "cuja finalidade prec1.pua é a de gestor da moeda, do

crédito, dadlvida pública e do balanço de pagamentos,não deve ter as suas

atribuições sobrecarregadas com a fiscalização do mercado de valores mobili
ários" •(2)

Vemos no quadro II página 37, o organograma da Comissão de Valores Ho-
biliários.

1.3 •..Banco C.entral do Brasil

o Banco Central do Brasil é uma autarquia federal em que se transfor-

mou a antiga Superintendência da Hoeda e do Crédito (SUHOC), vinculada ao

(2) - Exposição de motivos - Lei nQ 6.385, de 07.12.76.

...,-r
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Ministério da Fazenda, é um órgão executor e fiscalizador no Sistema Finan-

ceiro Nacional, cabendo-lhe cumprir e fa.zer cumprir as disposições que lhe

são atribui das pela legislação em vigor e pelas normas emanadas pelo Conse-

lho Honetário Nacional expedindo resóluções, circulares ou cartas circula _

res relacionadas à matéria.

A administração é composta de 5 diretores e um presidente nomeados di
retomente pelo Presidente da República.

Compete privativamente ao Banco Central do Bras~l

"

I - emitir papel-moeda e moeda metálica nas condições e limites auto-

rizados pelo Conselho Monetário Nacional; executar os serviços do meio cir-

culante; receber oS recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais e, t~

bém os depÓsitos voluntários das instituições financeiras; realizar opera _

ções de redes conto e empréstimos a instituições financeiras; exercer o con-

trole do crédito sob todas as formas;

2- efetuar o controle dos capitais estrangeiros nos termos da lei

sendo depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira;

3 - exercer a fiscalização das instituições financp.iras e aplicar as

penalidades previstas; conceder autorização às instituições financeiras a

fim de que possam funcionar, instalar ou transferir suas sedes e dependên -

cias, inclusive no exterior, serem transformadas, incorporadas ou encampa -

das, praticarem operações ,de -câmbio, crédito real e venda de tf.tulos e valg,

reS mobiliários, terem seus prazos de funcionamento prorrogados e alterarem

seUs estatutos, estabelecer condições para a posse e para o exercf.cio de

quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, as-

"
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sim como para quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhan -

tes, seguindo normas que forem expedidos pelo Conselho Honetário Nacional;'

determinar que as matrizes das instituições financeira..'3registrem OA cad,'3.s-:

tros das firmas que operam com suas agências há mais de 1 ano;

4 - efetu~r operações de compra e venda de títulos públicos federa

ia; como instrumento de pólítica monetária;

5 - compete ao.Banco Central do Brasil representar o governo brasilei

ro junto às instituições financeiras estrangeiras e internacionais; promo -

ver, corno agente do governo federal a colocação de empréstimos internos ou

externos, atuar no sentido do funcionamento regular do mercado ca~bial, da'

estabilidade relativa das taxas de câmbio e dO.équilil:triodo balanço de pa-

gamento, regular a execução dos serviços de. compensação de cheques, exercer

permanente Vigilância no mercado financeiro, etc.

1.4 - Banco do Brasil

o Banco do Brasil é uma sociedade anônima de capital misto ou seja, '

enquadra-se dentro da categoria das empresas de economia mista, onde part~

cipam no seu capital também investidores particulares, ao lado da União que
é a acionista majoritária.

Uma das caracted.sticas peculiares do sistema financeiro nacional é a

dupla função exercida pelo Banco do Brasil, que atua simultaneamente como

autoridade monetária, com função definida de Agente Financeiro do Tesouro '

Nacional e principal executor das políticas de crédito industrial e rural •

A outra função é a de um banco comercial com as mesmas características dos

demais bancos de depÓsitos com os quais concorre na captação de depÓsitos '

populares e concessão dos emprestimos. Dentro da função de banco comercial'



o Banco do Brasil tem uma atuação muito importante, quando concede financia

mentos aos setores agr~colas e industriais através de fWldos especiais.

-As principais atividades exercidas pelo Banco do Brasil sao

1- como agente financeiro do Tesouro Nacional éo principal execu

tor dos serviços de interesse do governo federal, inclusive autarquias, é o

arrecadador dos depósitos volWltários das instituições financeiras; o rece-

bedor a crédito do Tesouro Nacional as importâncias provenientes da arreca-

dação de tributos ou rendas federais e ainda o produtO das operações de crê

dito da União, por antecipação da receita orçamentária-oou a qualquer outro t

t~tulo dos limites legalmente autorizados;

2.- realizar operações cambiais, por conta própria e por conta do Ban

co Central do Brasil, executar por conta do Banco Central do Brasil, o ser-

viço de compensação de cheques e outros papéis além dos recebimentos e pag~

mentos;

3 - dar execução a política de comércio exterior; adquirir e finan

ciar estoques de produtos exportáveis, conceder créditos especiais a ativi-

dades julgadas prioritárias, principalmente crédito rural, executar a polí-

tica de preços mínimos dos produtos agropastoris, difWldir e orientar o cré

dito, inclusive as atividade comerciais suplantando a ação da rede comerci-

1.5 - Banco NacioI,!~L~d_~e~envolvimento Econômico

Criado em 1952, como autarquia federal, o Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico é hoje uma empresa pública, vinculada ao Ministério da In
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dústria e Comércio. to principal órgão de execução da polltica de inventi-

mentosdo Governo Federal. Juntamente as empresas a ele filiadas (FINAHE

EH13P..AHEC,FIBASE e IBRASA) exerce atividade de apoio aos investimentos es-

tratégicos considerados prioritários ao desenvolvimento econômico do país ,

voltadas especialmente ao fortalecimento da empresa privada Nacional.

Os objetivos permanentes do mmE são

- promover a ampliação ou adequação da capacidade produtiva, mediante
implantação e expansão de empreendimentos;

- incentivar a melhoria da produtividade, mediante reorganização, ra-
cionalizaçãoe modernização das empresas;

- assegurar melhor ordenação de setores e empresas mediante incorpora

ção, fusão, cisão, associação,· aquisição de acervo ou controle acionário;

- fortalecer financeiramente as empresas mediante a readaptação dê

sua estrutura de capital ou substituição de passivos onerosos;

apoiar direta ou indiretamente a melhoria do padrão tecnológico da

empresa nacional mediante pesq;.tisa,desenvqlvimento ou aquisição de tecnoJ.o
giaj

- desenvolver e· fortalecer o Sistema Financeiro Nacional mediante op~

rações de repasse ou de mercado de capitais;

- promover- o aproveitamento dos recursos nabunad.s . doPais, mediante'

pesquisa e desenv-olvimento do processo de extração e beneficiamento •

.Para: atender suas atividades de financiamen"to o Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico conta em recursos próprios,dotações orçamentárias'
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e OS advindos de empréstimos e doações de entidades locais e estrangeiras e

organismos internacionais especializados tais como o Banco Interamericano '

de Desenvolvimento - BID e os repassa aoS seus agentes nnanceiros(bancos'

comerciais, bancos de investimentos, bancos estaduais e regionais e de de -
senvolvimento, financeiras).

Os principais Fundos e Programas do BNDE são :

1- Fundo de Reaparelhamento Econômico (FRE)

2 - Fundo de Modernização e Reorganização da Indústria (FMRI)

3 - Fundo de Desenvolvimento Técnico Cient1fico (FUNTEC)

4 - Programa de Operações Conjuntas (POC)

'5 - Programa Especial para Financiamento do Capital de Giro (PROGIRO)

6 - Programa de Apoio à Capitalização da Empresa Privada Nacional
(PROCAP e FINAC)

7· - Fundo de Desenvolvimento do "J-fercadode Capitais (FUHCAP)

Empresas Filiadas :

a) Agência Especial de Fânanctí.emento Industrial - FINAME : tem como '

finalidade básica o financiamento de compra e venda de equipamentos." indus _

triais e agrícolas de produção nacional;

b) Hecânióa Brasileira S.A. - Er1RAr.!EC: tem como objetivo principal a

participação minoritária de caráter não permanente,especialmente em ações'

preferenciais em empresas do segmento privado industrial de produtos de
bens .de capital, até a maturação do investimento;

c) Insumos Bás:tcos S.A •.- FlBASE : o objetivo é o mesmo da EMBRAMEC,'
,

so que voltada ao segmento industrial destinado a equacionar no menor prazo
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possível, um nível sufientc de produção de insumos básicos e

d) Investimento Brasileiro S.A. - IBRASA : tem como objetivo princi -

pal a participaçãorninoritária não permanente das empresas não enquadradas'
nem na EMBRAHEC nem no FIBASE.

1.6 - Banco Nacional da Hábitação

o Banco Nacional da Habitação é uma empresapública vinculada ao Hi _

nistério do Interior, foi criado pela Lei nO 4.380 de 31.08.6/+,' com ri obje -

tivo de orientar e controlar a execução do P1ano Nacional da Habitação,

constituindo-se, assim, na principal.entidade do Sistema Financeiro Habita-
cional do governo federal.

Nestas condições, o mm também atua no sistema com uma dupla função

a de banco central do Sistema financeiro da Habitação (SFH), quando regu1a'

e controla as instituições que atua~ naquele sistema, e a de banco de desen

volvimento, quando concede, através de seus agentes financeiros, financia -
mentos para habitação e saneamento básico.

- , .Para. a concessao de financiamentos, o BNH conta com recursos propr~ -

os, com os provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e

com OS captados pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE).

Por sua vez, o SBPE é constituído pelas Associações de Poupança e Em-

préstimos (APES) , Sociedade de Crédito Imobiliário (SCI) e Carteira Imobil.!,

ária das Caixas Econômicas.

_ •..~-.-.'
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Os programas de atuação do BNH podem ser agrupadas em 3 grandes clas-

ses:
a) programa de desenvolvimento ur~ano, com a finalidade de promover'

e controlar o crescimento urbano brasileiro, com as atenções voltadas para'

a infra-estrutura de saneamento básico;

b) programas habitacionais, voltadas para a construção e comercializ.§!
..çao de moradias, principalmente, para as camadas com menor poder aquisiti -

vo;
c) programas complementares, com o objetivo de criar condições de in-

fra-estrutura e de apoio indispensáveis à boa execução dos programas habita

cionais e desenvolvimento urbano, investi~do nas indústrias de construção'

civil, materiais de construção, bens de consumo duráveis, melhora dos pa

drões habitacionais, aumento da oferta de emprego permitindo absorver mã.o '

de obra ociosa e não especializada, etc.

INSTITUIÇOES 00 SUBSISTEI1A OPERATIVO

Bancos Comerciais

Os bancos comerciais são classificados como instituições monetárias '

por terem o poder de criação de moeda escritural. são instituições que rec~

bem depósitos, principalmente à·vista e efetuam operações de empréstimos· a

curto prazo, especialmente para o capital de giro das empresas. Além disso,

podem captar depÓsitos a prazo com ou sem emissão de certificados, com cláu

sula de correção monetária pré ou pÓS- fixada.

são também prestadores de serviços auxiliares, tais como cobrança
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transferência de fundos, recebimento.de.contas de água, luz, teléfone, car-
"nes , etc.

o funcionamento e as at í, vidades dos bancos comerciais são regu1ament~

dos e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e, através desse órgão, as'

autoridades monetárias controlam a liquidez do sistema bancário utilizando-

se basicamente dós seguintes instrumentos à Sua disposição: redes conto , em

préstimos compulsórios sobre os depÓsitos à vista e operações do mercado a-
ber-to,

t a única instituição, juntamente com as Caixas Econômicas que tem o
-.

monopÓlio da movimentação dos depÓsitos de seus correntistas através de che

ques.

1.8 - Bancos de Investimentos

Os b8ncos de investimentos são instituições constituidas obrigatoria-

mente sob a forma de sociedade an;nimas e todas as ações que compõem o seu'

capital são emitidas sob a forma nominativas, endossável ou nao.

- -Os bancos de investimentos·sao especializados em operaçoes de partici,

pações ou fi~anciamentos a médio e longo prazo para o suprimento de capital

fixo ou de movimento, mediante a aplicação de recursos próprios e coleta

intermediação e aplicação de poupança de terceiros. Além desse recursosdis

pÕem ainda de uma ampla gama de alternativas para captar recursos. A princi

pal fonte de recursos são OS de depÓsitos a prazo, além de repasses permiti

dos na qualidade de agente financeiro do BNDE e BNH.
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Os bancos de desenvolvimento podem ser regionais ou estaduais. Como '

casos t~picos de bancos regionais temos o Banco do Nordeste do Brasil e o

Banco da Amaz~nia, subordinados ao Ministério do Interior e cujas funções '

são semelhantes à do BNDE, sóqlle restritas às áreas de atuação regional.

o Bancado Nordeste do Brasil atuando na área da SUDENE é a insti tui-

ção depositária dos incentivos fiscais provenientes da dedução do imposto '

de renda das pessoas jur~dicus que são administradas sob a forma de umfun-

do especial denominada Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR; ao Banco'

da Amazônia cabe a adl'ninistraçãoo Fundo de Enveatdraerrto da Amazônia- ,.
FnIA11.

O - .••s recursos assim recolhidos Sao direcionados as empresas locais sob
a forma de participação acionaria das empres?~ consideradas prioritárias p~

ra o desenvolvimento daquelas regiões. Atuam também como bancos comerciais.

Como exemplo de Bancos Regionais de Desenvolvimento temos do Banco de

Pcsenvolvimento do Estado de são Paulo - BADESP, Banco de Dcsenvolvimento,

do Estado do Rio de Janeiro - BD-RIO, Banco de Desenvolvimento do Estado do

Rio Grande do Sul - BADESUL, Banco de Desenvolvimento do Paraná - BADEP,
etc.

1.10 -. Caixas Eco~ômicas

As Caixas Econômicas Federal e Estadual são instituições integrantes

do .SBFE, sendo subordinadas ao UNH e ao Banco Central do Brasil na medida ' ·1
I
I
Ique captam também recursos do público em geral, concorrendo com o sistema'



bancário. Praticamente nao alteraram a sua estrutura jurídica e operacional

apesar das alterações do Sistema Financeiro Nacional e Sistema Financeiro '
Habi tacional.

1.11 - Sociedades de Crédito Imobiliário (SCIs) e Associação de Poupança e

Emnréstimos (APEs)'

As SClse APEs são instituições do Sistema Brasileiro de Poupança e

Empréstimos (SI3PE)e, como tal, estão sujeitas às normas e à ação fiscaliZE;

dora do BNH; e como instituições financeiras estão subordinadas também ao '
Banco Central do Brasil.

A SCIs são constitutdas exclusivamente sob a forma de sociedade anô-

nima e as APEs são constitutdas obrigatoriamente sob a forma de sociedades'

civis e sem fins lucrativos, cuja área de atuação é restrita a seus associa

dos.

Ambas captam recursos, basicamente através do recebimento de depÓsi-

tos em contas de poupança e repasses de crédito concedido ao BNH. A emissão

de letras imobiliárias, foi desestimulada. pelas autoridades na medida que '

as cadernetas de poupança foram tendo grande aceitação popQlar, constituin-

do-se hoje, no instrumento mais importante para a capta~ão de poupanças .po-

pulares. Este instrumento de captação é privati vo das SeIs, Ams e Caixas '
Econômicas.

-'A remuneração é constituida pela correção monetária mais juros para'
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os depositantes das SCIs c correção monetária mais dividendos para OS dcpo-
sitantes das APEs.

1.13 - Socicçlade de Crédito, Fin0!lciamento .._~ Investimento

As financeiras como são conhecidas as sociedades de Crédito, Financi

amento e Investimento são.instituições privadas constituidas na forma soci~

dada por ações, cujo objetivo é o financiamento ao consumidor final median-

te operações chamadas crédito direto ao consumidor, utilizando para isso
, . -dos recursos propr~os e pela captaçao de recursos no mercado, basicamente ~

através de um titulo apropriado denominado letras de çrunbio•

-,

As letras são emitidas pelos tomadores de recursos, que na verdade '

outorgam este poder às Distribuidoras do grupo financeiro para facilidade '

operacional e as financeiras apoem o aceã te, ficando responsável pela li _
,

quidação da divida perante o investidor final.

A resolução nQ 45 de 3O.il.66, determinou às financeiras que atuas _

sem nas operações de crédito direto ao consumidor, subdividido em : a) cré-

dito direto e b)crédito diretissimo. A única diferença entre as duas rnoda-

lidades é que no primeiro caso Lá a interfer~ncia do vendedor do bem, tor -

nando-ae co-responsável pelo resgate de letra de câmbio pelo aval dado. No 1-

segundo caso o vendedor não participa da operação financeira propriamente '

dita, porque a operação é realizada diretamente com o comprador final num '
processo igual ao crédito peasoal, dos bancos comerciais.

Em qualquer das modalidades o bem, objeto do financiamento fica alie
nado à financeira como garantia.



49

1.14 - Companhias Seguradoras

são instituições constituidas sob a forma de sociedades anônimas

que mediante o recebimento de um valor chamado prêmio de seguro, assumem '

em troca a obrigação de pagar uma determinada indenização se ocorrer um si

nistro.

são intermediários financeiros nao bancários, constituindo-se em

importantes canalizadores de poupanças para o mercado decapitais.

A polltica de investimento financeiro de uma seguradora é importan-

te para os segurados no sentido.de que quanto mais elevados forem oS rendi

mentos· auferitlos nos ativos financeiros adquiridos pelas seguradoras, me-

nor tenderá a ser o custo liquido de seguro para o comprador da apÓlice.

Podem ser classificados em 2 rainosbásicos

1) Seguros de ramos elementares, isto é, aqueles que objetivam a ge
rantir o ressarcimento de perdas e ~anos provenientes de risco de . •..l.ncen -

dios, acidentes pessoais, transporte e outros quepossarn afetar as pes

soas, artigos, propriedades e bens em geral, responsabilidades, obriga

ções, garantias e direitos.
2) Seguros de vida, isto é, aqueles que objetivam garantir o ressar

cimento a segurados ou terceiros mediante pagamento, dentro de determina -

dos prazos e condições de garantia, certa renda ou beneficio, tendo em vis

ta a duração da vida humana.

As seguradoras são reguladas e controladas pelo Conselho Nacional '



de Seguros Privados e a execução é fiscalizada pela Superintendência de Se

guros Privados (SUSEP), e estão sujeitas à norma emanada do CHN como insti
tuições financeiras.

1.15- Sociedades Corretoras

são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedades

anônimas ou sociedades por quotas de responsabilidade limitada.

Sua função principal é de promover de forma eficiente a aproximação

entre compradores e vendedores de titulos e valores mobiliários, proporci.2.

nando-lhes negociabilidade adequada, atrav:és de apregoações realizadas num
recinto apropriado que são as.Bolsas de Valores.

Suas atividades principaissao :

1) operar com exclusividade nas Bolsas de Valores, da qual é mem

bro, com tItulos e valores mobiliários, mantendo representantes chamados'

"operadores" para a execução das ordens de compra e/ou venda;

2) podem administrar carteiras de tItulos e valores mobiliários em

nome dos clientes, manter serviços de custódia de tItulos, sendo que para

isso prestam serviços de exercI cio de direi tos mediante o recebimento de j~

ros, dividendos, bonificações, subscrições, etc;

3)podem, mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil

constituir, organizar e administrar fundos mútuos de investimentos e fun -

dos fiscais de investimentos D.L. 157/67;

4) podem efetuar operações de underwriting, vender ou distribuir ti

tulos e valores mobiliários em geral;
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5) operar no mercado aberto e nas intermediações nas operações de

câmbio.

1.16 - Sociedades Distribuidoras

são instituições organizadas sob a forma de socí.edade anônima ou 60

ciedade por quotas de responsabilidade limitada.

Seus principais objetivos consitem em

1) subscrever, isoladar.1enteou em consórcios emissões detitulos el

valores mobiliários para revenda, intermediar a colocação de emissão no

mercado, podendo realizar operações à vista ou a prazo;

2) podem também operar no mercado aberto desde que atenda a pré-re ...

quisitos exigidos pelo Banco Central

o objetivo básico destas instituições é a distribuição e colocação'

de titulas no varejo, utilizando-se dos agentes autônomos de investimen

tos.

As distribuidoras tiveram grande atuação na intermediação de coloca

ção de ações no mercado primário principalmente de empresas da área de'

SUDE1~'Ee SlJDAH.

·1.17'- ~entes Autônomos e Investimentos

S•• , d ~ . dao pessoas que apos aprova OS em exames espcclf~cos pc em ser cre-

denciados pelas instituições financeiras (bancos de investimentos, finan ...
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ceiras, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras e distri-

buidoras) para desempenharem, exclusivamente por conta e ordem das institu

içõesque lhes credenciarem, as atividades especificas de colocação de tí-

tulos e valores mobiliários no varejo em contacto direto com os investido-

res nas residências ou locais de trabalho.

1.18 - Bolsas de Valores

são instituições constituídas como associações civis, sem objetivos

de lucro e que têm por finalidade manter local apropriado ao encontro de '

seus membros e proporcionàr condições de, ,entre eles e por conta de seus
prepostos, efetuar transações de compra e,venda de títulos e valores mobi-

liários em mercado livre e aberto, especialmente organizado e fiscalizado'

por seus membros e pelo Banco Central do Brasil e Comissões de Valores Ho-
biliários.
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CAP!TUI,o IV

AS FUNÇOES OOS BANCOS DE nlVESTnmrrrOS

ANTECEDENTES

Em1965 com a promulgação da Lei 4.728 de llt.07.65, foram estab~

lecidas as condições para criação dos Bancos de Investimentos no Brasil. 00

jetivando proporcionar o surgimento de instituições mais poderosas e com

maiores recursos a lei determinou que, "atendidas as exigências que forem '

estabelecidas em caráter geral pelo CohSelho Honetário Nacional, o Banco

Central autorizará a tránsformação, em banco de investimentos, de institui-

ções financeiraS que pratiquemopere.ções relacionadas com a concessão de

crédito à médio e longo prazos, por conta própria ou de terceiros, a subs -

crição para revenda e a distribuição no mercado de ti t ul.oe e valores rnobiU

árias". (3)

"O modelo brasileiro de bancos de investimentos privados foi ca.l.«

cado em umamistura pragmática do "Investiment Bank" norte-americano (banco

de "underwrd t í.ng"} com o "Herchant Bank" ou "Banque D'Affaires", com fun

ções diversificadas : undenrriters, admí.rri.aur-ado r-ee de portfolios e

"trusts" organizadores de ações e recebedores e aplicadores de depósito a

termo, bem como no caso inglês "banco de accept.ance'! , No modelo americano ,

pelos problemas conhecidos de "boom"e colapso de, 1929 e vizinhanças, toda'

(3) -§ 4Q, artigo 29 da Lei 4.728, de 14.07.65

-~l
I

I
• I, i
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a legislação teve o cuidado de separar drasticamente dos bancos comerciais'

a função de "Investiment Banking", bem como destes a função de corretagem ,

isolando também a funç~o de administradores de portfolios, tornando essas '

funções bem caracterizadas e evitando-se assim a sorte de conflitos de inte

resse. Essa mesma preocupação de especialização e cuidado de conflitos de

interesse aparecem também nos pa!ses europeus, com ênfases variadas de pais

para pais. De modo geral, as funções de bancos comerciais (banco de l!qui -

dez), bancos de investimentos (banco de capital) e corretoras, aparecem bem

n!tidasconsiderado, pelo menos em tese, não muito conveniente sua mistura'

deforma institucional. Esse foi o espirito básico de nossa lei mestra em
1965". (4)

A lei, como primeiro passo de institUciona1ização de um mercado,

em grande parte'a ser criado e·aperfeiçoado, deixou superposição de fun -

ções. A regulamentação das funções dos bancos de investimentos .,eio com a

Resolução nº 18 de 18.02.66. No fim deste ano surgiram 6 (seis) bancos de

investimentos, alguns simplesmente pela transformação das sociedades finan-

ceiras já existentes, outros por iniciativa dos grandes bancos comerciais

com o objetivo de aumentarem seu campo de atuação,outros por iniciativa.de

grupos brasileiros e internacionais, isoladamente ou em conjunto, assumiram

o risco nesses projetos ou seja, em mercados a serem criados e organizados.

Em dezembro de 1967 OS banco s de investimentos mais do que trip~_icara"!J,to-

talizando 20 (vinte) instituições •

. Apesar de um vasto campo de atuação permitida pela legislaçao

(4) - Athayde, JBC - Artigo a Função dos Bancos de Investimentos - 14.07.75
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de inicio OS bancos de investimentos, quer pelas limitações do próprio sis-

tema, quer pelas condições reinantes na época ou ainda pela falta de tradi-

ção, limitaram-se a reproduzir a prática tradicional de operar com letras t

Ade cambio para financiamento de capital de giro, pois esta era a modalidade

de crédito mais solicitada pelas empresas. A captação era facilitada pela t

nítida preferência dos tomadores de letras de câmbio de 6 (seis) a 12 (do -

ze) meses de prazo,além de terem assegurado o anonimato.

Limitar a 3 anos o prazo de adaptação das operações dos bancos t

de investimentos não substituiu a emissão de letras de c~~bio. Era tal a si

tuação que as autoridades monetárias pror-rogaram o pr~zo em que podiam emi-

tir letras de câmbio até o dia 18.02.72 (Resolução l04,de 10.12.68).

,Em resposta a ur:tavariada gama de incentivos fiscais concedidos'

ao mercado de ações, sendo o mais importante o Decreto Lei nº 157, de 28. f

02.67 (5), e associada à progressiva muda~ça do comportamento dos empresá
'" ,rios em re1açao a tomada de recursos no mercado especialmente a partir de

1969 e culminando com o "boom" de 1971, os preços das ações tiveram um cres

cimento sem precedentes que acabaram por atrair a preferênCia absoluta, in-

clusive até os investidores de renda fixa, Lnexper-Lent ea para o mercado de '

risco, em detrimento às letras de câmbio, fazendo com que as autoridades mo

netárias abrissem linhas de crédito especial para o refinanciamento tempor~

rio dos títulos estocados em excesso e qUe não encontravam tomadores.

No entanto,esta situação foi novamente alterada a partir do 2Q

(5) - Item à parte na página 88



semestre de 1971, pela quedo. continua do preço das ações em Bolsas de Valo-

res, trazendo o público de volta às letras de câmbio, levando o governo a
reconsiderar novamente o prazo pré-estabelecido.

Com a extinção progressiva das operações com aceites cambiais

OS bancos de investimentos foram obrigados a se voltar para outros instru _

mentos de captação,financiando suas operações ativas com recursos provenie,!!

tes de depósito a prazo fixo. Este instrumento levava nítidas desvantagens'

sobre a letra de câmbio, além de concorrer com os bancoecomer-cã aí.s , que d~

tinha.'!1maior tradição como captadores destes recursos. Aí nascer-am as pri _

meiras idéias de conglomeração financeira, dispensando especialização. Ho

je, o saldo da conta "depósito a·prazo" responde atualmente por mais de ,5(l';':{,

(cinquenta por cento) do total de recursos de terceiros.

As operações de repasses em 'moeda estrangeira foram institucion~

lizadas pela Resolução nQ 63 de 21.08.67, passando a se contituir importan_

,te ítem dos balanços dos bancos'de investimentos. Aqui também nao se trata'

de uma operação típicá dos bancos de investimentos, já que OS bancos comer-
ciais também podem operar no sistema. ,)

"O papel do DL 157 foi muito importante no sentido de expandir as

atividades dos bancos de investimentos e aproximá-los do mercado de ações.'

Essas atividades também eram exercida:: pelas sociedades de crédito, financi

amento e investimento, mas,era tal o poder dos bancos de investimentc que

conseguiram, neste primeiro ano, captar e aplicar Cr$ 33 milhões dos Cr$ 45
milhões de cruzeiros provenientes destes benefícios fiscaisU.(6)

(6) - Bancos de Investimentos - Estrutura e Funcionamento- IB~ffiC

-.rl
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1-1a6,na verda.de, Gomente no mercado de ações no perlodo 1969/1971
que os bancos de investimentos tiveram uma importante atuação, seja em ter -

mos de contribuiç5.o para o processo de desenvolvimento econômico dentro do

moderno sistema capitalista, seja no sentido de sua atuação numa área pouco'

explorada. De fato, a inclusão dos bancos de ihvestimentos na lei do mercado

de capitais, tinha como objetivo bé2ico o desenvolvimento do mercado de capi

tais, emespecia.:,t,o lançamento de novas emissões de ações com o objetivo de

obter capital n5.o exigivel para as empresas.

Dentro das condições favoráveis do mercado de ações'c com o aumen

todos recursos captados pelo sistema 157, os bancos de investimentos apro -,

veitarama situação e fizera~ lançamento de ações novas, contribuindo decisi

vamente para o alargamento deste mercado. Até 1968, OS poucos lançamentos

promovidos peles bancos de investimentos, eram quase que exclusivamente ab -

sorvidos pelos Fundos Fiscais que contavem com recursos captados pelo DL

157.

ATIVIDADES FUNCION:t\IS

Os bancos de investimentos são instituições financeiras privadas'

constit.uí.das sob a forma de sociedade anônima, especializada basicamente em
..em -cperaçces de investimentos e pe_rti-

cipação, mediante a aplicação de recursos próprios e coleta, intermediaç~.o e

aplic'ação de recursos de terceiros. ,A este conjunto de funções chamamos de a

tividades funcionais. Dessa forma podemos dividir aS funções básicas destas'

,instituições : funções financeiras ativas, fUnções financeiras passivas e es

peciais.



l"UNÇOES FINANCEIRAS ATIVAS

Por funções f'Lnance.í.r-asativas entende-se aquelas em que o banco'

age como aplicador de recursos, atendendo assim um dos seus objetivos funda-

mentais, financiamento a "formação de capital fixo e capital de movimento ori

ginados das empresas em geral além da prestação de diversos serviços.

As principais funções ativas são

A - Financimnento de Capital Fixo

B -Financiamento de Capital de Hovimento ou de Giro

C - Subscrição ou Aquisição de Titulos e Valores Hobiliários

D - Repasses de Recursos de Instituições Financeiras Oficiais

E - Programa de Financiamento à Produção para Exportação

F -Arrendamento r1ercantil

G - Operações com Entidades "Públicas

H - Pacote Financeiro

I - Hercado Aberto (Open-Harket)

A - Financiamento de CaEital Fixo

o banco de investimento pode atuar em todas as modalidades. de co,!!

cessão de cr~dito, a prazos médio e longo, para financiamento de projetos

promovidos por empresas de direito privado, desde que estes investimentos ob

jetivem
a) aquisição para construção ou montagem de instalações fixas, e-

quipamentos ou veículos que integrem o ativo fixo;
b) de reorganização, racionalização de produção ou aumento de p~
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dutividade, compreendendo aquisições de bens do ativo fixo ou pagamento de '
serviços técnicos;

c) implantação, melhora ou modernização de técnicas de produção ,
e formação ou aperfeiçoamento do pessoal; e

d) de financiamento de ativos fixos a empresas imobiliárias ou
, .construtoras desde que se, destinem a uso propr~o da empresa.

I· Aos bancos de investimento não estão permitidas as operaçoes dcsti

nadas ao financiéUllento de loteamento de terrenos e de construção de imóveis'

para revenda ou incorporação. Deve-se ressaltar que os bancos de investimen-

to somente poderão adquiri-los quando destinados a uso próprio ou quando em

pagamento de emprestimos de d,idcil ou duvidosa liquidação. Neste caso deve-

rão aliená-los dentro de 1 (um) ano apÓs o recebimento, sendo este prazo

prorrogável a critério do Banco Central do Brasil.

I Os financiamentos somente deverão ser concedidos após a análise '

de viabilidade econômica e técnica do projeto de investimento proposto, além

da ~xequibilidade de operação de um modo geral. Dentre os :1tens que devem

ser analisados destacam-se :'

a) existência de mercado para os bens e/ou serviços a serem produ
zidos;

b) exequibilidade técnica do processo de produção e disponibilid.§;
, .de de fatores necessar~os;

c) rentabilidade de exploração do empreendimento;

d) viabilidade do esquema de financiamento proposto e segurança 1

da disponibilidade dos demais recursos previstos; e



e)co.pacidade do mutuário para pagar os encargos do financiamento.

Os empréstimos para este fim devem ter o prazo mlnimo de 180 (cen-

to e óitenta) dias e OS prazos de carência e amortização contratados devem

ser compat!veis com a disponibilidades do mutuário. Os recursos fornecidos p~

lo banco devem ser complementares aos do tomador, que sempres fará investimen

to próprio em cada projeto.

Os empréstimos para capital fixo devem ser garantidos por direi

tos reais, reserva de domlnio o alienação fiduciária ou outraS garantias a

julzo do Banco Central.

B - Linanciamento de Capital de Giro

o banco de investimento pode operar em todas as modalidades de con

cessa0 de crédito, a prazos médio e longo, para o financiamento do capital de

giro da empresa, desde que o prazo m!nimo seja 180 (cento e oitenta) dias e

o máximo de 5 (cinco) anos.

Na realização de operações de financiamento de capital de giro, o

banco deve analisar a situação econômica-financeira da empresa e que eviden -

cie a existência de mercado para os bens ou serviços por ela produzidos; a

rentabilidade da empresa; adequação da estrutura de capitalização e capacida-

de do mutuário de pagar OS encargos do empresário.

C - Subscrição ou Aquisição de Titulos e Valores Hobiliários

o banco de investimento pode operar em todas as modalidades de
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subscrição. ou aquisição de ações, debêntures conversíveis em ações ou não, o

brigações·e outros títulos e valores mobiliários. No. caso de subscrição de a-

ções para revenda, o total de ações de sua propriedade não deve ultrapassar t

numa sé empresa a 40;~ (quarenta p~r cento) do seu capital realizado e reser _

vas, exclui das as ações que o banco se obrigar a subscrever por conta do fun-

do de investimento sob Sua administração ou com recursos de terceiros entre _

gues ou colocados à sua disposição expressamente para essa finalidade.

Nas operaçoes de subscrição para revenda ou colocação no merendo '

de debêntures com cláusula de correção monetária, somente pode ser decidida~

pÓS a análise da situação econômica-financeira da empresa emitente, ou da vi~

bilidade do projeto a ser financiado, devendo ainda o banco observar se foram

cumpridas as normas específicas ~ emissão. Estas debêntures devem ter um pr-a-

zo mínimo de vencimento de 1 (um) ano e quando se tratar de financiamento de'

capital de movimento 'com prazo máximo de vencimento de 5 (cinco) anos.

D- Re'paBses de Recursos de Instituições Financeiras Oficiais

.. .O banco de investimento mediante conventos pode repassar recursos' .
de fundos ou programas especiais ad!:ri.nistradospelo BJI.-rnE,FIHAr'lE~ BNH, Caixa'
Econômica Federal, tais como :

FINAHE -Agência Especial de Financiamento Industrial :

Como agentes financeiros os bancos de investimentos, devidamente f

credenciados podem repassar recursos às empresas produtoras e usuários fi

nais com a finalidade não Só de estimulara expansão da produção nacional de'
.máquinas.e equipamentos industriais ou agr!colas, mas também para financiar a
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importação dê máquinas e equipamentos de procedência estrangeira sem similar'

nacional.

Os bancos de investimentos assumem co-responsabilidade nas opera -

ções que participarem, ficando a seu critério a seleção dos créditos adequa

dos aos objetivos da instituiçDo, nao sendo necessária a apresentação de pro-
. t ~f'Je o espec~ ~co;

PIS - Programa' de Integração Social

t constituído de recursos oriundos d~ depÓsitos daa iempr-eaaa, em '

contas abertas em nome de seus empregados, e representam participação destes'

sobre seus faturamentos. Os bancos de investimento repassam estes recursos

preferencialmente para as empresas abertas ou que pretendem abri-los, objeti-

vando o barateamento da produção pelo aumento da produtividade e produção, a~

mento na oferta de empregos e aumento nas ex·portações. Os financiamentos tan-

to destinam-se a investimentos fixos para instalação, ampliação, modernização

ou reforma, além da aquisição de serviços e assistência técnica, tanto ao su-

primento de capital de giro;
FlPEl':1E- Progrma de Financirnento a Pequena e Hédia Empresa:

Este programa tem como objetivo. financiar investimentos fixosdes-

tinados à implantação ou à expansão com aumento da produtividade através de

empréstimos ou prestação de garantias. A empresa pretendente deve apresentar'

o projeto ao banco de Lnveat Lmento que por sua vez, cumprindo o papel de age,!!

te financeiro, submeterá ao BNDE;
Fll1ACO - Programa de Financiamento de Hateriais de Construção

Os bancos de investimentos assumem a co-responsabilidade do empré2
times pelo aval técnico e financeiro no projeto e fazendo o refinanciamento '

~l
I
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••as empresas • Subdividem-se em :

a) REINVEST - O Sub-Programa de Financiamento do Investimento no

Ativo Fixo das Empresas Produtoras e Distribud~ras·de Hateriais de Construção

(REINVEST), do ProgramaFD'IACO, destina-se à 8.mpliação, racionalizaçno e mo _

dernização das empresas produtoras, transportadoras e distribuidoras de mate-

riais de construção, permitindo o aumento da oferta e redução do preço de se-
us produtos e

b) REGIR - O Sub-Programa de Refinanciamento do Capital de Giro

das Empresas Produtoras de Haterial de Construção (REGIR), do Programa FIHACO

destina-se a fornecer capital de giro necessário ao acréscimo da produção das

empresas produtoras de materiais de construção. Tanto neste Sub-Programa ou '

no REnJVEST o agente financeiro nao pode realizar operaçoes com empresas par

ticipantes do mesmo grupo financeiro a que pertence;

FUHCAP -Fundo de Desenvolvimento do Hercado de Capitais:

Foi institu1do com o objetivo de dinamizar o mercado de ·dtulos e

valores mobiliários; facilitar a reestruturação financeira das empresas naci.Q

nais, com vistas a atingir n1vel ideal de eficiência e adequada capacidade de

endividamento; criar um sistema de financiamento a médio e longo prazos desti.

nados a amparar a realização de projetos relativos à ampliação ou reaparelha-

mento de empresas nacionais; favorecer o escoamento da produção interna de mi
quinas e equipamentos e.,eventualmente a aquisição desses bens no exterior, t

observadas as normas legais relativas à similaridade nacional e estimular a

mobilização de poupanças particulares para promover a abertura de capital das
empresas.

Estes recursos sao repassados aos bancos de investimentos para fi-

nanciarem a subscrição de titUlos e valores mobiliários, através das opera

ções de "under..rriting" firme de :ações ou debêntures ou debêntures convers1



veis em ações, e sua posterior colocação no mercado de capitais.

Em virtude de dificuldades práticas pouqtd aaí.maa operações foram'

realizadas pelos bancos de.investimentos.

PROCAP •..Programa de Apoio à Capitalização da Empresa Privada N~ -

cional

Tem por finalidade a capitalização da empresa privada nacional,

bem como o fortalecimento' do mercado de capitais~ mediante empréstimo a acio-

nistas e/ou investidores em geral, através dos bancos de investimentos desti-

nados à integralização de parte ou de toda a emissão, objeto de garantia firme

de subscrição durante o prazo de preferência ou, de colocação pública dos tí-

tulos. O PROCAP transfere aoS bancos de investimentos recursos destinados •.
·a

capitalização das empresas que tenham condições econômico-financeira de afere

cer ações à subscrição pública. Este programa f'Lnancí.avt ambem OS bancos de in

vestimentas em decorrência de garantia firme outorgado em ofertas públicas, '

registradas no Cm4;

FmAC - F'í.nanc.i.amerrtoa Acionistas • A E1'ffiRAl1EC,FIBASE e IERASA '

além de participações acionárias .jámencionadas, também financiam acionistas'

nacionais, pessoas físicas ou jurídicas para capitalização de empresas de sua

área de atuação; e

EXIHBANK - Export-Import Bank ofthe Uni ted States :

Os bancos de investimentos têm atuado mui to na ~'-reade financiamen

to de importações, e neste caso esped.ficó, de produtos de fabricação norte-i:

merd cana , Estas operações contam com a colaboração financeira do EXIHBAHK, à-

través de suas carteiras de Financiamento Consorciado e de Refin~~ciamento.

" J

r



E - Programa de Fi~~~~ento à Produção p'ara ExportaçE2

o banco pode obter o refinanciamento de opera,çoes destinados a su-

prir recursos a empresas produtoras que disponham de Certificado de Habilita-

ção emitido pela Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco do Brasi1.

S.A-., para os setores e produtos indicados pelo Conselho Honetário Nacional.

A habilitação das empresas é feita mediante assinatura de T ermo de

Responsabilidade junto à CACEX, através do qual se comprometem a comprovar

no período de até 1 (um) ano, a efetivação das exportações compromissadas. Au

torizada a participal1ão da empresa,. a CACEX emite o consequente Certificado'

de Habilitação, cujo valor, para fins de levantamento "de recursos, é expresso

em dólares amAricanos.

F .,;.Arrendamento Hercantil

o banco de investimento inclui-se entre as instituições financei -

ras que podem efetuar, exclusiva e privativamente, operaçoes de arrendamento'

mercantil contratadas com o próprio vendedor dos bens ou com pessoas jur1:di ~

cas a ele ví.ncul.adoe ' (ti lease back").; com o tratamento tributário previsto na'

legislação específica, observadas todas as condições, normas e limitações le-

gais e regulamentares.

Podem ser objeto de arrendamento mercantil, exclusivamente bens i-

móveis e bens móveis de produção nacional, classificados no ativo fixo, adqui

ridos peló banco para uso próprio da arrendatária em sua atividade econômica,

podendo abranger os bens de produção estrangeira que o Conselho Honetário enu

merar.
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Uma car-acter-Íatí ca do "Lease back" é que o contrato não pode ser

rescindido pelo locatário que tem, no final de sua vigência, opção de compra

do bem em questão, ou de renovação do contrato com taxas mais baixas, ou ain-

da de devolvê-lo à locadora.

G - Operações com Entidades pública.s

O banco de investimento pode realizar operações de crédito com os'

estados e municípios, suas entidades de administração indireta e fundações
" .por eles mantidas, bem como as estatais federais, obedecendo as normas espec2:,

ficas que regem suas- atividades, aiém de outras.

A concessao de empréstimos por antecipação -da receita orçamentária.

a estados, munic1pios e respectivas entidades autárquicas não podem exceder'

2:r~ (vinte e cinco per cento) da receita no exercicio deduzidos o valor consi

guado na Lei Orçamentária para operações de crédito e o dispêndio mensal com

a liquidação total ou parcial das operações, compreendendo principal e acess.§.

rios, nao pode ser superior a ~6 (cinco por cento) da receita do exercício; o

banco de "investimento deve obter garantias adequadas, principalmente quando'

amparadas em acordos ou convênios para arrecadação de tributos e a liquidação

total do empréstimc nao pode ul t:rapassarde "!fJ (trinta) dias do encerra merrto '

do exercício em que a operação for realizada.

H - Pacote Financeiro

Esta operação tem como objetivo supri~as necessidades de crédito'
, .nos varaoe setores de uma determinada empresa. Caracteriza-se pelo fato de um
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único montante eml)réstimo destinar-se ao suprimento de capital de giro, trans

ferência. de tecnologia, compra de máquinas e equipamentos de uma empresa, den

tre as diversas fontes de captação interna ou externa a que 08 bancos do in -

vestimentos têm acesso. O fato de os recursos captados em diversas fontes es-

taremconcetrados em um único fundo, permite aos bancos ma.ior flexibilidade e

racionalização nas aplicações dos recursoS captados.

I - Hercado Aberto (nOEen Harket")

Os bancos de investimentos atuam agressivamente no mercado de titu

los federais de curto prazo, representado pelas Letras do Tesouro Nacâona 1 ,
quer aplicando suas folgas temporárias ou outros recursoS de caixa quer atuan

do c~mo intermediários executando ordens de clientes.

O "open marke't" é um instrumento de poli tica monetária que as auto

ridades monetárias se utilizam para provocar alterações na massa monetária

na taxa de juros e, por conseguinte, na disponibilidade de crédito do sistema,

além de contituir-se numa alternativa de investimento para os recursos tempo-

rariamente ociosos, permitindo aos administradores financeiros mrucimizar as '

receitas.

O "open marke t" é uma importante fonte de receita operacio!lal para

os bancos de investimentos. Atuando como intermediários financeiros ou seja'

comprando e/ou vendendo por ordens de clientes ou operando por conta própria,

desempenham uma importante função neste mercado, imprimindo maior dinamismo'

operacional e ampliando sua área de atuação.

I
I
r
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FUNÇOES FINANCEIRAS PASSIVAS

Por funções financeir~ passivas entende-se aquelas que visam a

captação de recursos necessários D. realização das funções ativas, que são os'

objetivo dos bancos de investimentos.

As principais funções financeiras passivas são as seguintes

A Depósito a Prazo Fixo

B Empréstimos Externos

C - Contas Correntes Sem Juros

D - Coobrigações Assumidas em Debêntures

E - Emissão ou End~sso de Cédulas Hipotecárias

F - Depósitos de Valores Hobiliár;ios em Garantia e

G - Assi tência Financeira

A - ~si tos a Prazo Fixo

o banco de investimento pàde captar depÓsitos a prazo fixo com

claúsula de correçãomonetár"iapré ou pÓs -fixada com"ou sem emissão de Certi-

ficado de DepÓsito Bancário (CDB) na forma nominativa. Estes certificados po-

dem ser transformados nao portador" mediante simples endosso em branco, permi-

tindo a sua negociação no mercado secundário. No caso em que não há à emissão

do CDB, será emitido o Recibo de DepÓsito Bancário (RDB) também nominativo

a diferença é que neste caso não é possível o endosso e por consequência a

sua negociação no mercado secundário, mas em compensação, para as entidades I

deposit~~tes isentas do imposto de renda, não será cobrado tal tributo, des~e

que comprovada aquela condição. Para OS depositantes com a emissão de CDB,



com correção monetária nré-fixada isto não~. é possível, porque o imposto de
renda deverá ser pago no ato da aplicação.

Na opção para depÓsitos com correção monetária pós-fixada o impos-

to de renda é devido somente sobre a parcela correspondente aos juros, ao con

trário da renda pré-fixada que incide sobre o total da renda.

Para a atribuição de renda menSal(7) 'a depÓsitos a prazo fixo com
ou sem emissão de certificado, o prazo de aplicação deverá ser igual ou supe-

riora 360 (trezentos e sessenta) dias.

Para a facilidade de captação e negociação; o banco de investimen-

to pode receber depÓsitos a prazo fixo com emissão de certificado em nome de

sociedades corretoras, sociedades distribuidoras e dos agentes autonomos.

B - Empréstimos Externos

o banco pode contratar emprésti~os no exterior com o objetivo de:

repassá-los a empresas no País, para financiamento de capital fixo ou de in -

vestimento e para aquisição de bens destinados a operações de arrendamento

mercantil, quando tal operação de arrendamento deva ser contratada com o pró-

prio vendedor dos bens, ou com pessoas jurídicas a ele vinculadas.

(7) - Refere-se só a juros. A correção monetária é paga trimestralmente. Na
.prática, para a facilidade operacional os juros também são pagos junta-
mente com a correção monetária •.



o banco de investimento deve encaminhar ao Banco Central - Departl:

mento de Fiscalização do Hercado de Capitais - anexas aos balancetes mensais,

relação pormenorizada das oPerações de empréstimos contratados durante o mês'

anterior, indicando os repasses efetuados, bem como todas as operações reali-

zadas e pendentes de liquidação.

C -Contas Correntes S~..!.ll.!uros

o banco pode manter contas, sem juros e não movimentáveis por che-

que, relativos a recursos de terceiros para aplicação em d.tulos ou valores'

mobiliários, ou para a movimentação· dessas aplicações e quando vinculadas a

execução de suas operações ativas ou relacionadas com a prestação de servi ..•

ços. Estes recursos, quando retidos sem aplicação por mais de 15 (quinze) di-

as fica."!lsujei tas ao recolhimento integral do Banco Central por meio de guia'

apropriada.

D -Coobri~ação Assumidas em Debêntures

,. .O banco de investimento pode garantir o principaJ., juros e premaoa

de debêntures conversíveis em ações,para serem colocadas em mercado de capi-

tais. O prazo de emissão destas debêntures deverá ser superior a 12 (doze) me

ses e inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

O banco pode garantir debêntures com vencimento superior a 2 (doi~

anos desde que, analisada a situação econômica-financeira da em~resa emiten -

te, ou da viabilidade do projeto a ser financiado, além de prever recursos p~

ra sustentação de sua colocação no mercado durante o prazo previsto para sua'

distribuição.



71

o banco pode emitir ou endossar Cédulas Hipotecárias destinadas "a

colocação no mercado de capitais. Nestas operaçoes o banco deve observar que'

o titu.lo deve conter a denomí.naçjio Cédula Hipotecária e ter prazo minimo de

2 (dois) anos e que representem contratos de créditos hipotecários corrigidos

trimestra.lmente, ficando o banco obrigado solidariamente pela boa liquidação

do crédito.

F - Denósitos de Valores Hobiliários em Carteira~ -_ .•.._ ..._.__ ._'-_ ..~---~--
Os titulos ou valores mobiliários recebidoa em garantia podem fi-

car depositados no banco, devendo ser emitidos os IICertificados de Depósito '

de Valores Hobiliários em Garantia" representativo de ações preferenciais, 0-

brigações, debêntures ou titu.los cambiários emitidos por sociedades interessa. -
das em negociá-los no pais ou no mercado externo, devendo o banco exercer to-

dos os direitos relativos aos titulas como se fosse o proprietário dos mes

mos. O certificado pode ser desdobrado a pedido do seu titular desde que se '

não haja a claúsula de indivisibilidade.

G Assitência Financeira------------
Para atendimento de eventuais necessidades de liquidez, o banco ~

de recorrer ao mecanismo de assistência financeira do Banco Central, mediante

manifestação por escrito. Esta assistência é baseada em contrato de abertura'

de crédito em caráter rotativo e de prazo máximo de 180 (cento e oitenta) di-

as, podendo ser prorrogado a critério do Banco Cenbz-al, .« Departamento de Ope-

r.ação Bancárias, mediante simples troca de correspondência.



72

FUNÇOESFINANCEIRAS ESPECIAIS

Os bancos de investimentos podem constituir e administrar mediante
prévia autorização do Banco Central ou mediante contratos especiais, recursos'
de terceiros como segue :

·A - Administração de Fundos Hútuos de Investimento;
B - Administração de Fundos Fiscais de Investimento;
C - Administração de Carteira de Sociedade de Investimento DL.l40l;
D - Administração de Carteira de Títulos e Valores Hobiliários;
E - Custó~ia de Títulos e Valores Mobiliários para Benefícios Fis -

dais e
F - Distribuição ou Colocação de Emissão de.Titulos e Valores Hobi-

liários.

A - Administração de Fundos Mútuos de Investimento

O banco de investimento pode constituir e administrar os reCl~SOS '
captados sob a forma de condomínio aberto devendo para isto observar a normas'
específicas emanadas pelo Banco Central. Nesta atividade o banco recebe uma t~
xa de administração representando um percentual calculado sobre o patrimônio '
líquido do fundo.

B - Administração de Fundos Fiscais de Investimento

Mediante prévia·autorização do Banco Central e tenha comprovada a
experiência na administração de fundos mútuos de investimento o banco pode op~
rar na administração dos recursos captados do fundo fiscal de investimento, sob

.~,
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a forma de condomínio aberto, devendo observar as normas especificas baixa _

das pelo banco Central. Aqui também a remuneração do banco consiste num per-

centual"aplicado sobre o patrimônio líquido dos fundos, de acordo com a tabe

la da página 91.

c - Administraç"ão de Carteira de Sociedade de Investimento

DL.14Ol

Mediante contrato" celebrado com a Sociedade de Investimento DL

1.401 e submetido à apreciação do Banco Central, o banco de investimento po-

de administrar a sua carteira de títulos, observando as normas específicas 1

baixadas pelo Banco Central. A remuneração consiste em aplicar também um pe!:

centual sobre o patrimônio líquido da carteira.

Estas sociedades sã.o constituídas sob a forma de sociedades anôni

mas, especialmente constituidas com a finalidade de captar recursos no exte.-

rior para a aplicação no mercado de capitais.

D - Administração de Carteira de Titulos e Valores Hobiliários

São recursos voluntários t~~to de pessoas físicas ou jurídicas en
. -

tregues aos bancos para aplicação no mercado de capitais. Estes recursos de-

vem ter um controle indidualizado para cada cliente não sendo admitidas ope-

rações conhecidas por "Carteirões", "Carteira Particular de Renda Fixa" ou

"Carteira Não Individualizada de Ti tulos" •
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E - Custódia de Ti tulos e VaJ.ores Hobiliários para

Benefícios Fiscais

o banco pode manter o serviço de custódia obrigatória de títulos

e valores mobiliários subscritas pelas pessoas físicas, cujo objetivo é be-

befício fiscal previsto na legislação do imposto de renda. O prazo mlnimo '

de permanência é de 2 (dois) anos, admitida a alienação eventual dos inves-

timentos incentivados antes do prazo, mediante solicitação expressa ao ban-

co, sendo que OS recursos assim obtidos devem ser reaplicados integralmente

no mercado de ações dentro de 15 (quinze) dias, ou mediante o complemento l

do imposto pago a menos tendo em vista a utilização de benefício fiscal.

F: - Distribuição ou Colocação de Emissão de Títulos ou

Valores Hobiliários

O banco pode operar em todas as form~q de distribuição ou inter-

mediação para colocação no mercado de capitais de títulos ou valores mobi -

1iários de pessoas jurídicas de direito ptlblico ou privado. Pode vender a

prestações, thulos da dívida pública, bem como ações ou obrigações por ele

subscritas ou adquiridas para colocação no mercado, segundo normas que vie-

rem a ser estabelecidas pelo Banco Central.
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CAPíTULO V

AS ATUAÇOES OOS BANCOS DE INVESTIHENTOS

NO BRASIL

AroIO 1Ls EHPRESAS

Verificamos no capítulo anterior que os bancos de investimentos
têm um grande campo de atuação, cujo objetivo básico é o de atender a de _
manda por empréstimos de médio·e longo prazos ea canalização de recursos'
para o capital de risco.

Assim,estas instituições têm operado intensamente, concedendo em· _
préstimos às empz-eaas.como se verifica no quadro lI! abaixo:

QUADRO 111

Empréstimos e Financiamentos

Créditos Concedidos Empréstimos e Financia.mentos
Ano Cr$ Hilhões Evol.5& Cr$ Milhões Evo1.% A/B %

(A) (B)

1977 139.923,8 93.588,6 66,9
1978 214.374,9 53,2 147_719,8 57,8 68,9
1979 432.246,6 101,6 296.274,5 100,6 68.5
1980 653.716,2 51,2 414.263,4 139,8 63,4
1981 1.286.964,0 96,9 829.692,9 100,3 64,4

Fonte - ANBID

.•

·1
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Verificamos que a conta Empréstimos e Financiamentos correspondeu a

mais de tJ::f;~ dos Créditos Concedidos pelos bancos de investimentos no perí.2,

do analisado. Esta conta tem crescido a níveis superiores aos da inflação,

o que não aconteceu com OS Créditos Concedidos, o que evidenciou a atuação

agressiva dos bancos de investimentos naquelà. área.

Repasses de Recursos Governamentais

Esta conta, como era previsivél por causa da politica governamental

de reduzir OS gastos públicos mediante um rígido orçamento monetário, cres

ceu a níveis inferiores aos da inflação, exceto no periodo 1979/1978, qu~

do esta política de restrições não havia'sido implantada.

QUADRO IV

Repasses de Recursos Governamentais

Créditos Concedidos Repasses de Rec.Governamentais
Ano Cr$ r,Iilhões Evol.% c-s Hilhões Evol.% A/E %(A) (B)

1977 139.923,8 19.966,5 14,3
1978 214.374,9 53,2 23.958,8 20,0 11,1
1979 432.246,6 101,6 51.899,6 116,6 12,0
1980 653.716,2 51,2 , 77'.555,0 49,4 11,9
1981 1.286.964,0 96,9 130.771+,3 68,6 10,2

Fonte - ANBID



77

Conforme o quadro.IV da página 76 ,a participação desta conta no

grupo Créditos Concedidos vem reduzindo-se ano a ano atingindo um percen -

tua1 de pouco mais de 10';bem 1981 contra 14, 3:~ em 1977, pelas razoes

explicadas.

Repasses de Recursos Externos

Como era se esperar, ao contrário da conta anterior, esta vem evo -

1uindo a ntveis próximas aos da inflação •.As empresas, encontrando restri-

ções na disponibilidade de recursos governamentais em.condições favoreci -

das. tinham poucas <alternativas: ou recursos externos .ou captados no merc3!

do interno. Aparentemente as empresas estão preferindo o endividamento no

mercado interno. Isto pode ser explicado pelo receio dos empresários aos ~

feitos de uma nova maxi-desvalorização cambial. Mesmo assim a sua partici-

pação no grupo C rédi tos C oncedidos apÓs um ligeiro acréscimo no biênio

1978/1977 onde evoluiu de 14, 9l~ para 18,0?:", acabou estabilizando-se ao re-

d,or de 22%, como se verifica no quadro' V. abaixo :

QUADRO V

Repasses de Recursos Externos

Créditos Concedidos Repasses de Recur.Externos
Ano Cr$ Hi1hões Evo1.'}6 Cr$ Milhões Evo1.% A/B %

(A) (B)
-

1977 139.923,8 6).916,0 14,9
1978 214.374,9 53,2 38.674,4 84,9 18,0
1979 432.246,6 101,6 75.168,3 94,4 17,4
1980 653.716,2 51,2 111-8.613,9 ·97,7 22,7
·1981 1.286.964,0 96,9 279.238,4 87,9 21,7
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DepÓsi tos n.. Prazo e Letras· de Câmbio

No quadro VI abaixo estão relacionadas de um lado, a evolução dos
depÓsitos a prazo no per!odo 1977 a 1981, principal instrumento de capta -
ção dos bancos de investimentos. Como já mencionamos no in!cio do trabalho.
o sistema financeiro emergente acostumado a operar com letras de câmbio
não aderiu imêdiatamente a este novo instrumento de captação. Ao seu lado'
estão relacionados os saldos dos aceites cambiais, hojê t!tulos exclusivos
das financeiras.

Pelo quadro V I ., verifica.mos que de uma participação de 92,5,'0em
1977, a participação relativa das letras foram reduzindo-se gradativamente,
acelerando-se a partir de 1920, atingindo a 43,0'/0em 1981.

QUADRO ..VI

DepÓsitos a Prazo e Letras de Câmbio

Depósito Prazo (.) Le:tras de Câmbio (••)
Ano Cr$ Hilhões Evo1.% Cr$ Hilhões Evol.% B/A %

1977 83.369,0 77.106,7 92,5
1978 134.215,8 61,0 100.785,8 ;0,7 75,0
1979 261.195,6 94,6 195.610,2 94,1 75,0
1920 411.192,5 57,4 243.559,0 . 21+,5 59,2
1981 8íQ.619,2 111,7 375.087,7 (.:~4,3 43,0

Fonte - C.) - ANBID
C") - ACREFI
C···) - AtéOutubro/81
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De acordo com o quadro VI' t hóje podemos afirmar que, finalmen

te os Certificados de Depósitos Banc3rio (RDB) foram-se impondo sobre ou _

tros instrumentos de capt açjio de poupanças, principalmente as Letras de
câmbio ocupando uma posição dominante.

o que chama atenção é que no ped.odo 1980/1979, enquanto os dep.2.

sitos creSceram 57 ,lfI~, o saldo das letras de câmbio cresceu somente 24,.5J;'

numa nítida tendência decrescente.

o crescime~to das contas acima situou-se em patamares bem abaixo

da inflação que atingiu níveis superiores a 110% e espelha o resultado da

política monetária governamental que fixou a correção monetária em 19&>, '

redor de 4;73s, provocando a fuga dos investidores para ou
tras alternativas de aplicação de poupanças.
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UNDER\'JRITING

As operações de subscrição ou aquisição de títulos e valores mo

biliários (ações e debêntures) destinados à distribuição ou colocação no

mercado de capitais são conhecidos pelo nome de "underwr-í,tinrr'•

são conhecidos 3 tipos de underwr-í t í.ng

a) Melhor Esforço (Beat Effort.Undc!'\rJriting) em que o"undeX'\,rri-

ter'se compromete a fazer o melhor esforço para a co10cação do maior número

pos:sível de titulos objeto de lançamento, num det ermí.nado período, ao fim'

do qual devolve à empresa emissora o saldo dos títulos não colocados; no

Brasil esta modalidade é utilizada muito raramente, onde sua aceitação tem'

sido. maior para a colocação de ações de empresas situadas na área da SUDENE

ou SUDAH. Eat ae empresas fazem o lançamento de ações no mercado primário PE

ra serem subscritas pelos contribuintes do imposto de renda, pessoas físi -

cas para se ben~ficiarem do abatimento do imposto de renda devido na bese '

de 45J~do valor subscrito, obedecidos os limites da renda bruta fixados pe-

la Secretária da Receita Federal no manual da Declaral1ão de Rendimentos;

b) Garantia Firme (Straight Underwr-L tine;) é aquela modal.idade em

que o ''undeX'\'lriter' adquire a totalidade da emissão e depois faz a coLocação '

no mercado secundário. Neste tipo de underwr-í t í.ng o custo é maior do que o

anterior t sendo utilizada mais para lançamento de ações de empresas que es

tão na fase de maturação e geralmente sem nenhuma tradição no mercado; e

c) Garantia de Subscrição (Stancl-.byUnderwrtí ting) é. a modalidade

em que o "underwrd ter' garante a subscrição das sobras vefiricadas apÓs decor
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rido o prazo de preferência dos acionistas. Gera.lmente é a forma utilizada'

para as empresas com tradição no mercado de capitais, onde dificilmente são

verificadas grandes sobras de subscrição, .iáque os direi tos são geralmente

exercidos integralmente pelos acionistas antigos. Têm ocorrido casos em que

OS ma.joritários "abrem mão" dos seus direitos de preferên.cia, isto é, deli-

beradarnente deixam .de exercer os direitos.de subscrição, ou porque já estão

satisfeitos com a posição acionária que detêm na empresa ou não estão em

condições de acompanhar o aumento de capital deliberado em AGE ou ainda, ob

jetivam o alargamento da base acione_ria, permitindo o ingresso de novos aci

onistas. Nestes Cé"..EOSa diluição do capital geralmente ocorre pela coloca -

ção de ações preferenciais, já que a nova Lei das Sociedades Anônimas perm.!

te que as empresas emitam até o limite de 2/3 do capital socã.al, em ações

preferenciais.

A remuneração auferida pelos bancos de investimentos em opera

ções de lançamento público de ações ou debêntures é variável e depende da '

combinação de uma série de fatores tais como : a tradição da empresa no meE

cada de ações, que vai. determinar o menor ou maior grau de dificuldade de '

colocação, no valor global da emissão, o preço uni tá~io a ser estabelecido'

para o lançamento, etc. As empresas emissoras devem arcar com os custos to-

tais da colocação, que variam em função da modalidade de underwrâ ting esco-
'"lhido. Os componentes desses custos e seus percentuais sao geralmente oS se

guintes :

a) taxa de garantia ou undenrri tine;

b) taxa de colocação

c) despesas de estudos e análise

d) prospectos e boletins de subscrição

O total das despesas oscilam entre lljPJ, a H;/o
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As taxas s5.o aproximadas e variam de caso para caso, pois'

são Levadas em conta a reciprocidade da empresa com o banco comercial do

conglomerado, o fim a que se destina o lançamento:: fundos mútuos, fundos'

fiscais, fundações ou incentivos fiscais das pessoas fisicas, etc.

Cabe ao banco também adminsitrar os recursos previstos para a

formação do fundo de liquidezse constar em contrato,com o objetivo de con

trolar a evolução futura dos negócios no mercado secundário. Este fundo tam

bém conhecido como fundo de sustentação, não tem sido mui to utilizado na

prática.

As empresas emissor~g geralmente recorrem às instituições fina~-

ceiras tendo em vista a complexidade que envolve o processo de lançamento t

pÚb1ico de ações, e estas diSpÕem de equipes técnicashabilitaàas para tal

finalidade. Hesmo as empresas com grande tradição no mercado de ações geral
•..mente nao dispensam estes serviços.

"As operaçoes de undervrriting proporcionam muitas vantagens as em

presas emissoras de titulos novos, as quais podemos enumer-ar- :

a) provimento de recursós para financiamento de capital de giro'

ou capital fixo;

b) arrecadação de recursos para pagamento de empréstimos onero -
N • ~ •sos, substituindo-os por recursos nao ex~g~ve~s e redimensionar a estrutura

do passivo das empresas, otimizando a alavancagem financeira tendo em vista

a análise do custo de capital;
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c) o aumento de recur-soe sob a forma do capital próprio, faz au-

mentar o crédito da empresa ,junto ao sistema bancàr-í.oe de crédito, pelo

fortalecimento do ítem do não exigivel

d) o Lançamento público de açoes novas aumentá a base acionária,

que poderá facilitar futuros aumentos de capital;

e) o fato de ser considerada" empresa aberta". com ações negocia-

das em Bolsas de Valores e a publicidade em torno do seu nome na fase de

lançamento e na posterior, ajuda a torná-la mais conhecida, trazendo grau -

des benecífios para o mercado consumidor dos seus bens; e

f) a empresa ao fazer o lançamento público de suas ações trans -

forma .•se em "empresa aberta"que poderá proporcionar benefícios fiscais aos

seus acionistas no que diz respeito ao tratamento diferencia.do do imposto I

de renda na ocasião da percepção dos dividen:dos.

Processamento do Underi·!rit;~

As operaçoes de underwr-í+í ng exigem dos bancos de investimentos

toda uma série de atividad~s não só diret·amente ligada à. colocação dos tí-

trilos no mercado, objeto da ~ransação, mas também um vasto trabalho de prQ

cessamente que antecede e se segue a qualquer lançamento.

As principais etapas podem ser resumidas abaixo :

a) Contratação : quando o banco realiza um .estudo preliminar de

avaliação da empresa no sentido de verificara preenchimento de requisitos

indispensáveis para que seus titw.ostenham boa receptividade junto ao mer

cada investidor. t necessário verificar a qualidade da administração, se

familiar ou profissional, o setor onde atua, se está localizado dentro dos
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setores prioritários e beneficiados pela política econômica do governo fe

deral, a posição no mercado consumidor, a estrutura do balanço e seus re-

sultados ao longo de um período, o suficiente para a determinação da situa

ção atual e perspectivas da empresa. Esta avaliação deve fornecer elemen -

tos que possibilitam ao undervrriter decidir, em bases racionais, se há ou

não condições que justifiquem sua posição em assumir as responsabilidades

do lançamento;

b) Execução : numa primeira fase o banco deve proceder a uma a-
valiação criteriosa dos dados fornecidos pela empresa, elaborando em segui

da um plano que especifique o tipo de underuriting, c~stos e prazos do la,!!

çamento, montante da emissão e a espécie do título a emitir. ApÓS a concor
'o

dância das partes, elabora-se um perfil da empresa de acordo com o modelo

baixado pela Instrução CVl1 nQ 9 (Registro Pessoa Jurídica) e nQ" 13 (Regí a-

tro de Emissão) e a parte do processo enVolve basicamente 4 etapas :

1 - transição legal - o projeto assim elaborado é submetido ..
a

apreciação da Comissão de Valores Hobiliários (CVH) para obtenção do cor

respondente registro de emissão;" no caso de ser a primeira emissão deve-se

obter também o registro de pessoas juridicas;

2 - formação de consórcio de lançamento - simultaneamenteo após

a concordância entre as partes, mesmo antes da obtenção do registro na

CVM t o banco contratante, líder da operação convida outras instituições a'

participarem do lançamento, quer na garantia ou só para a distribuição dos

títulos no mercado. Este procedimento tem por finalidade não só reduzir

riscos da operação, mas também facilitar o processo dê distribuição de uma

forma mais dilui da possível;

3 - fase promocional - é a fase que envolve o conjunto de proc~

dimentos voltados para a divulgação pUblicitária do lançamento ao mercado,



ressaltando as condições econômico-financeiras da empresa emissora das a-

ções, seus pródutosdentro do mercado além de outras informações; estas in

formaçõesgeralrr.ente constam de um folheto onde contém um resumo do proje-

to submetido a apreciação da CVMj e

4 - fase de colocação - apÓs a obtenção do registro na CVM pro-

cede-se à colocação dos tttulos no mercado. Geralmente o prazo é de :tJ di-

as após a data do registro da emissão. Este prazo pode ser antecipado ou

retardado se houver uma concordância dos participantes do underwr-í,tingj e.

c) Liquidez no Her-cado : ao solici tar o registro na eVM o banco

lider do underwr í,ting solicita o registro nacional da .empreaa para que po~

sam ser negociadas nas Bolsas de Valores. Se o contrato prever o Fundo de

Liquidez a instituição lider do consórcio, estabelece uma estratégia para

dar liquidez aos títulos no mercado secundário. Tal política deve ser de _

senvolvida com base nos recursos provenientes do Fundo de Liquidez e obje-

tiva a consolidara imagem do título recém lançado no mercado secundário ~

ao ser utilizado para conter as ocilações muito acentuadas do papel a pon-

to de prejudicá-lo e também ampliar o grau de pulverização dos títulos por

um número cada vez maior dos investidores.

Estas operações devem ser administradas com muito cuidado, pois

muitas vezes, nem sempre a boa imagem do tít~lo é suficiente para a sua

consolidação no mercado de ações. t;' primordial que os investidores sejam '

mantidos permanentemente informados sobre a situação da empresa, porque ,
e

em Última análise, dos seus resultados que dependerá o comportamento do ti
tulo nas Bolsas de Valores.
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As operações de underwr í.t í.ng têm evoluído de uma forma crescen-

te nos últimos 3 anos comopodemosverificar pelo quadro abaixo :

QUADRO VII

Inflaçã( Underwrd t í.ng Cr$ Hilhões

Ano .~~ Ações Evo1.% Debênt. EvoJ.•% Total Evol~0

1979 77,2 13.160,0 - o - L983,0 - o .- 15.1L~3,0 - o -
1920 110,2 34.281,1+ 160,5 t6.229,2 718, l~ 50 .510 ,6 233,6
1981 95,2 h.o8.381,4 216,1 162.029,3 898,3 270 .1~lO,7 435,4

- Fcnt e - CVH.

No global, o grande arranque verificou-se no período de 1981/20,

onde no total houve o crescimento de 435,1+%contra 233,(f;s no período ante-

rior.

No lançamento de debêntures o fenômeno foi ainda mais espetacu -

lar, crescendo 898,370 no período 1987/20, e 718,4}~ no período 1920/79.

Estes crescimentos podemser explicados por 2 motivos princi

pais

a) Em1980 houve o tabelamento da correção monetária a nIvel de

4:;;&, quando a inflação atingiu indices superiores a 110 ,0% que contribuiu t

para a maior demandapor ações;
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b) O desempenho espetacular do ped,odo 1981/20 para0 lançamen-

to de debêntures conversíveis ou não foi alcançado por causa de :

1 - o fim do tabelamento da correção moneto.ria em 1981, propor-

cionou rendimentos superiores dos níveis inflacionários (95,2'10) aos títulos

de renda 'fixa, provocando maior demanda par estes títulos;

2 - a necessidade dos bancos comerciais fugirem aos limites op~

racionais, facilitou a colocação das emissões, porque muitas operações fo-

ram feitas especificamente para as carteiras dos bancos comerciais do gru-

po;

3 - o lançamento de debêntures; não estando sujeita à inciden-

cia do IOF faz ba.ratear substancialmente o seu custo e'fetivo;

4 - a preocupação das empresas em mudarem o perfil do seu endi-

vidamento externo pelo interno, por temor à nova maxi-desvaIorização do

cruzeiro em relação ao dólar; e

5 - as cotações das ações em Bolsas ,de Valores a preços substa,E;

cialmente abaixo do valor patrimonial não encora;jaram emissão de novas a-

ções pelas empresas.
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ADHINISTRAÇl\O DE CARTEIRA

Os bancos de investimentos administram recursos de terceiros cu
~ . - .jos valores aao controlados a parte, nao se conf'und'í.ndo com outros recur -

sos.

Os principais recursos administrados são os fundos mútuos de in

vestimento, fundos fiscais de investimento DL 156/67, reservas técnicas

das seguradoras, fundos de pensa0, sociedade de investimento DL 1.401 e

carteiras individuais.

Fundos Fiscais de.Investimentos DL 1571..67

l1ediante prévia autorização do Banco Central e comprovada a ca.,..

pacidade em administrar fundos mútuos, os bancos de investimentos podem ad

ministrar fundos fiscais de investimento DL 157/67.

O Decreto Lei 157, de 28.02.67, que possibilitou a dedução de
-parte do imposto de renda devido para canalizar ao mercado de açoes, proc2:!

..• .rou solucionar o problema cr-orn co de falta de capital de giro das empre -
,Sa5 na epeca, e ao mesmo tempo estimular a abertura de capital dessas em -

presas,o que seria muito importante para o incipiente mercado de capitais.

Além desse objetivo havia dois outros objetivos implícitos. O

primeiro de natureza pedagógica, procurava atrair o contribuinte para as

]
: ,
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aplicações em títulos e valores mobiliários de renda va.ríavel.O·segundo,

de interesse do mercado acionário, objetivava a criação de uma base insti-

tucionale com propósitos voltados para investimentos e resultados a médio

e longo prazos.

No início o Decr-eto Lei beneficiava as pessoas fÍsicas em 10;0

(dez por cento) ,as pessoas jurídicas em ~6 (cinco por cento), mas com o

decorrer do tempo o beneficio a estas últimas foi se reduzindo gradualmen-

te até a completa extinção.

o benefÍcio às pessoas físicas, também vem sofrendo reduções, e
'.

hoje está limitado aos que têm renda bruta até Cr$ 10.000.000,00 (dez mi -

lhôes de cruzeiros) para as declare.ções de rendimento do exercício 1982, !!

no base 1981.

A massa de recursos assim obtidos é reunido sob a forma de con-

domínio aberto e é canalizada para o mercado de capitais, sendo a~~inistr~

do como um fundo mútuo de investimento. A maior parte destes recursos ou '

seja,no mínimo 80?6 do patrimônio líquido do fundo devem estar aplicados '

em ações ou debêntures conversíveis em ações de empresas abertas, control~

das por capitais privados nacionais, dentro. do espírito original da legis-

lação que lh~ deu origem.

Hoje verificamos que apesar dos fundos fiscais não atingirem o

objetivo pedagógico citado, acreditamos que os outros (capitalização e es

tímulo à abertura de capital das empresas) foram satisfatoriamente cumpri-

1



dos.

Atualmente os fundos fiscais são considerados um dos principais

investidores institucionais juntamente com OS fundas de pensa0, segurado -

ras e em menor escala os fundos mútuos.

No quadro VInpodemos observar o crescimento relativo dos fun -

dos fiscais em relação aos fundos mútuos no perlodo de 1977 a 1981. Verifi

carnes que estes cresceram bem menos que OS fundos fiscais e de que uma pnE

ticipação relativa de l&;~ em 1977 caiu para 771, em 1981.

QUADRO VIII

Fundos Fiscais X· Fundos nútuos

Patrimônio Liquido Cr~) Bilhões
Ano F .Fisca].(A) Evol.% F.Hútuo (B.) Evol.% E/A
1977 12.624,4 2.021,2 0,16
1978 17.711,8 .39,5 2.220,9 10,4 0,13
1979 35.314,4 200,5 3.292,3 47,8 0,09
19tD 53.633,0 51,9 4.367,0 33,0 0,08
1981 108.000 ,6 101,4 7.188,9 64,6 0,07

Notas: - Fonte ANB.llJ

- Administrados por bancos de investimentos

. t
r
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Os fundos fiscais foram muito importante na época da criação

na medida que despertou OS bancos de investimentos para as primeiras oper.::=,:;

ções de unde~~riting. Estas operações proporcionaram aquisição de experiêE
cia para uma das importantes funções dos bancos de investimentos.

Pela administração dos fundos fiscais os bancos recebem como re

muneração um percentual aplicado sobre o valor do patrimônio liquido calcu

lado dia.riamente, conforme segue

a) 4,mb a.a. até Cr$ 860 milhões do patrimônio líquido do fund~

b) 3,~~ a.a. sobre o que exceder de Cr$ 860 milhões, até Cr$

1.890 milhões do patr~mônio liquido do fundo;

c) 3,m~ a.a. sobre o que exceder de Cr~; 1.890 milhões até Cr~)

3.095 milhões do patrimônio líquido do fundo;

d) 2,5~ a.a. sobre 'o que exceder de Cdt: 3.095 milhões até crt~

1+.4?) milhões do patrimônio líquido do fundo;

e) 2,~'; a s a, sobre o que exceder de Cr$ 4.1.~70 milhões até Cr~~

6.185 milhões do patrimônio líquido do fundo;

f) 1,5,?613..'13.. sobre o que exceder de Cr~ 6.185 milhões até Cr$

8.595 inilhões do patrimônio líquido do fundo;

g) 1,23;'0 a sa, sobre o que exceder de Cr$ 8.595 milhões até Cr;t

11.3llO milhões do patrimônio líquido do fundo;

h) 1,0% a.a. sobre o que exceder de Cr$ l1.340milhões.

,Os intervalos de valor de patrimônio líquido são reajustados 13.-

nualmente pelo Banco Central.

l

I
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Fundos de Investimentos

Fundos de Investimentos são o conjunto de recursos captados de

diversas pessoas reunidos numa unidade de investimento, sob a forma de con

domínio aberto e geridos por instituições financeiras devidamente autoriza

das pelo Banco Central, pára a aplicação no mercado de capitais.

Geralmente estes recursos 63.0 de pequenos investidores que não'

querem ou não podem fazer aplicações diretamente no mercado de ações ou

porque aS corretoras não aceitam por caUSa do porte a·aplicar.

'.

Os fundos de investimentos objetivam :

a) valorização do capital investido sem perder de vista a liqui

dez, porque o cotista pode resgatar as.cotas a qualquer momento;

b) a segurança que é proporcionada pela diversificação da car -

teira feitas de acordo com norm~s especificas baixadas pela Banco Central;

c) facilidade para o cotista, porque não há necessidade de ia -

zer acompanhamento das empresas de suas ações cotadas em Bolsas de Valores

bastando acompanhar a evolução de suas cotaS que são divuJ.gada..sdiariamen-

te pela imprensa.

Atualmente o patrimônio líquido dos fundos mútuos administrados

pelos bancos de investimentos não representam mais de 7!~ (sete por cento)'

dos fundoS fiscais e já não têm nenhuma expressão dentro do mercado de ca-

pita.is.
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A instituição administradora recebo uma remuneraçao a partir de

11~.~(quatro por cento) aplicado sobre o patrim~nio ltquido que é calculado'

d" t (8)J.arJ.amene.

Sociedade de Investimento DL 1.1.101

o banco de investimento mediante contrato com a sociedade de in

vestimento DL 1.tlOl e, apÓs submetido à apr-eciaçjio do Banco Central, pode'

administrar a carteira de tttulos e valores mobiliários dessas sociedade '

de investimentos.

Estas sociedades constituídas sob a forma de sociedade anônima,

de acôrdo com o Decreto Lei nQ 1.l101, e têm por finalidade a captação de '

recursos no mercado internacional para a aplicação no mercado de capitais.

Os bancos de investimentos que administram a carteira de títu -

los dessas sociedades devem obedecer, além de outros, critérios de divers:i.

ficação baixadas pelo Banco Central.

A r-emuner-açáo do administrador consiste numa taxa de 2% (dois '

por cento) aplicado sobre. o patrimônio líquido da sociedade, calculado dia

riamente.

Na época da promulgação do Decreto, as expectativas eram muito'

(8) - A mesma tabela dos Fundos Fiscais.

1



favoráveis, no entanto o otimismo inicial foi frustado porque não houve o.

in~esso de recursos no montante estimado.

Hoje o patrir.1bnioliquido densra so cd.edades monfian ao redor de

3.;00 milhões de cruzeiros que correspondan exatamente a r;IY/:; (cinquenta por

cento) do patrimônio liquido consolidado dos fundos mútuos.

o aparenté insucesso pode ser explicado de 3 maneiras

a) legislação considerado muito rigida em comparação aos pa.;..

drões internacionais;
.

b) o recrudescimento do processo inflacionário no'Bre.sil e o

temor a ~~a nova maxi-desvalorização do cruzeiro; e

c) a existência de melhores alternativas, tanto em termos de lo

cais ou de investimentos.

t ~ . <#Uma carac erJ.stJ.cae que as sociedades de investimento emitem t

ações ao passo que 0$ fundos emitem cotas; portanto, estes não têm person.~

lidade jurídica.

As reservas técnicas das seguradoras e os recursos não comprom~

tidos das fundações também podem ser administrados pelos bancos de investi

menta. No entanto já existem grandes fundações e seguradoras que já possu-

em uma estrutura com equipe técnica especializada para estes serviços.
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Administração de Carteira Individual

Esta atividade tem por objetivo a prestação de serviços a elien

tes possuidores de montante de recursos substanciais, para a aplicação in-
dividualizada no mercado de capitais.

Os serviços de administração de carteiras de terceiros anterior

mente comentados, podem facilitar ao banco de investimento a viabilização'

com mais facilidade, as operações de "underwr-í.tLng'! , na medida que estas'

carteiras podem absorver parte destes lançamentos.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSlro

No infcio propomo-nos a examinar 06 bancos de investimentos da

forma em que foram criadas' como segmento do Sistema Financeiro Nacional.

o Sistema Financeiro Nacional, foi criado por Lei numa tentati-

va de desenvolver o mercado de capitais no País. A estratégia adotada na

criação do Sistema Financeiro Nacional visava sanar falhas anteriores e':'

xistentes e provocar maior crescimento economã co com a.aplicação do fen;-

meno "supply-leading".

Vimos que antes da reformulação do Hercado de Capitais exi.s'tí.am

os bancos comerciais que atendiam a demanda por recursos parafinanciame~

to de capital de giro e ativo fixo. A "lei da usur&' que fixou OS juros '

na base de ~~ ao mês, aliado ao agravamento do processo inflacionário,

principalmente a partir da década de ;D, provocou uma situação que já não
..satisfazia nem as empresas ne:! aos poupadores, que se refugiavam em espe-

culações imobiliários ou cambiais.

Os bancos de investimentos foram criados no conjunto da "bate -

ri&' de instituições financeiras de acordo com a Lei do Mercado de Capi

tais. A estes bancos, um tipo de banco de negÓcios, foi atribuída a fun -

ção de apoiar as empresas com fontes de recursos de médio e longo prazo e

de capital não eXigível.
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A análise da.atuação dos bancos de investimentos no Brasil no p~

rIodo 1977/1981 nos revela sua ação mais como intermediário financeiro do

que responsável pelo apoio "com risco" no atendimento à demanda de recur -

sos das empresas.

As principais operações em volume de aplicações conforme quadro

III, da página 75, foram de "Empréstimos e Financiamentos" que montaram a

829.692,9 milhões de cruzeiros em dezembro de 1981 e que representaram ce,!

ca de 65}~do total das aplicações dos bancos de investimentos representa "'"

das pela conta "Créditos Concedidos" que atingiram a cifra de 1.286.964,0'

milhões de cruzeiros.

A segúnda maior aplicação é representada pela conta "Repasses de

Recursos Externos" cujo saldo atingiu a 279.238,4 milhões de cruzeiros em

dezembro de 1981 que representaram quase 22J6 do total das aplicações, con-

forme quadro V, página 77. A terceira maior aplicação dos bancos de inves-

timentos é representada pela conta "Repasses de Recursos Governamentais" ,

cujo saldo atingiu a 130. 7lJ-l~, 3 milhões de cruzeiros, representando pouco 1

mais de 10';:&em relação à corrba de "Créditos Concedidos", conforme quadro '

IV, página 76.

No que se refere à função de alocar recursos não .« •eX~g:Lve~s, via

emissão de ações no mercado primário, conforme quadro VII, página 86, as o

perações de "underwrd,tingi' atingiram a cifra de 2(0.410,7 milhões de cru-

zeiros em dezembro de 1981, com um acréscimo de mais de 435,4%, um cresci-

mentosem dúvida espetacular, fazendo-se a ressalva de que as bases ante-



No que tange às operações com debêntures conversíveis ..ou nao , a

riores eram ínfimas.

situação já é bem melhor pois a soma das operaçoes de "underwr-Lt í.ng" em de

zembro de 1981 atingiram um total de 162.029,3 milhões de .cruzeiros, com

crescimento percentual fenomenal de mais 8983~ se compararmos com o ano de'

1920 (16.229,2 milhões de cruzeiros). O ano de "1920 por sua vez teve um

acréscimo percontualde mais de 718';6sobre 1979, quando as operações atin-

giram somente a 1.983,0 milhões de cruzeiros.

O que fica evidenciado pelo quadroVII, pág~na 86 é que as ope -

rações de "unde~~riting' tiveram um crescimento acelerado nos 2 Últimos a-
, ...nos analisados tendo em vista os fatos ja comentados no cap~tu1o a parte '

(:página 80 ); Porém, antes de 1980 eram de pouca ou nenhuma importância.

-Apesar de todo este crescimento, as operaçoes de "underwr-í.td.ng",

principalmente de ações,comparativamente às outras operações ativas, ain,..

da deixam muito a desejar.

Dal, somos levados a concluir que os bancos de investimentos

não cumpriram com o "papel" a eles reservado. A maioria de suas -operaçoes

poderiam ser realizadas pelas demâis instituições financeiras, especialme~
, •. A.te os bancos comerciais. A esperança e que com a ma10r concorrenc~a no se-

tor financeiro, e quer pela experiência do empresário, quer pela exaustão '

do nosso modelo econômico, dependendemente em demasia do mercado externo ,
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estes sejam induzidos a operar no segmento próprio do Sistema Financeiro '
Nacional •

.~ ,', ,.~.-
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