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APRESENTAÇÃO

O tema da dissertação aqui apresentada e:

IiPadronização das Taxas de Juros dos Investimentos realizados no Mer

cado Financeiro".
'\

O que nos levou a escrever sobre este tema foi, em parte, a confusio

gerada no Mercado Financeiro, entre os investidores, pelas diversas

maneiras de se medir a rentabilidade de seus investimentos .

Isto porque, . -sao usados diversos modelos de juros pa.ra a medida da

rentabilidade dos investimentos.

Portanto, visando eliminar esta confusão entre osinvestidoies e pa-

dronizar um procedimento d~s instituiç~es financeiras, estamos pro-.

pondo ~ue todos os investi~entos do mer~ado financeiro sejam feitos

atrav~s de um~nico modelo de jurbs.

Dentre os modelos de juros 'existentes no mercado adotamos o modelo

d~ juros compostos, para ser efetuada a padronização.

A escolha do modelo de juros c6~posto se deve is suas c a r a c t en Ls t i,

cas, que melhor representam i realidade do nosso mercado financeiro,

como teremos oportunidade de ver.

Para atingir os objetivos propostos, a dissertação foi dividida em

cinco capítulos.

O primeiro capítulo, de~icado a9 Sisiema Financeiro Nacional, onde

comentamos a situação do mercado financeiro antes de 1964/1965, as

mudanças havidas nessa ~p6ca, a atual estrutura do Sistema Financci

ro Nacionàl.

No segundo capítulo, veremos os principais modelos de juros usados

no mercado financeiro, ou seja, modelo de juros simples, modelo de

Juros antecipado e modelo de juros compostos.
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No terceiro capitulo, que julgamos um dos mai~ interessantes, -serao

vistas as características dos principais investimentos existentes no

mercado financeiro, bem como, uma anilise do modelo de juros usado.

No quarto capítulo, a parte bisica da dissertação, mostraremos a via

bilidade da utilização do modelo de juros composto na anilise de to

dos os investimentos descritos no terceiro capítulo, independente-

mente do modelo de juros usado atualmente.

Finalmente, no quinto capítulo, que seri a conclusão do. trabalho,

mostramos como poderiam ser implementadas as id~ias descritas.



CAPíTULO I



I - Introduçio ao Sistema Financeiro Nacional

Vejamos, a tItulo de introduçio ao presente trabalho, a estrutura do

Sistem~ Financeiro Nacional, baseada nas mudanças ocorridas nas anos

64/65.

Entretanto~ como ilustraçio vamos recordar.8 situaçio anterior.

Antes de 64/65 o siterna financeiro nacional nio apresentava o eleva-

do grau de complexida~e que tem agora. Predominavam os bancos comer-

ciais, ~om um passivo composto basicamente de obrigaç;es i vista e

consequen'temente empr~stirno a curto prazo.

Com a acelereçio inflacioniria do perf6do 59/64, a tend~ncia dos em-

~r~stimos a curto prazo foi marcante.

Um outro asp~cto relevante i ~poca, foi ~ lei da Usura, que determi-

nava que os Juros maximos cobrados fossem de 12% ao ano.

:A lei da Usura e a incerteza sobre a i~flaçici i ~poca impediam ope-

raç~es de prazos maiores e dificultavam osempr~sti~oB comerciais e~

timulando os bancos a investirem em ativos nio- financeiros, princi-

palmente imoveis.

Ao lado dos bancos comerci'ais, regist~ava-se a presença do Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econ~mico - BNDE, Banco do Brasil - BB e

Caixas Econ~micas atuando basicamente nos empr~stimos de longo praz~

Tamb~m as Sociedades de Cr~dito, Financiamento e Investimento as,ho-

je, populares "financeiras!' atuavam mas sua participaçio era pequena.

Em consequ~ncia, florescia, um mercado paralelo de capitais, fomentado

pelos controles oficiais de taxa de juros, sobretudo a lei da Usura.

Tambem o mercado acionário nessa epoca, anterior a 64/65, tinha um

porte relativamente pequeno, com as Bolsas de Valores se dedicando

com mais ~nfase a outras atividades, notadamente as operaç~es com cam

bio.
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Criou os primeiros tItulas de cr~dito particular, com correçao mone-

tiria e juros as C~dulas Hipotec~rias e as Letras Imobiliirias.

Foi esta lei que instituiu as, hoje, populares Cadernetas de Poupan-

ça como um dos elementos de captaçio de'recursas para as entidades

do sistema criado.

Vejamos agora como esti constituido o Sistema Financeiro Nacional

1.1. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional

o Sistemi Financeiro Nacional ~ composto por um elenco de institui

ç~es 'p~blicas e privadas, tendo como org~o miximo de regulamentaçio

~ fixaçio de pol!ticas,o Conselho Monetirio Nacional CMN.

Sua estruturaçao bisica:ocorreu com a promulgaçio da let n9 4595,lei

da Reforma Banciria, em 31 de dezembro de 1964 juntamente com as leis

da Correçio Monetiria, Mercado de Capitai~ ·e Plano Nacional da Habi-

taç~o, todas vistas anteriormente.

1.1.1. Con~elho Monetirio Nacional - CMN

~ o orgia deliberativo de 'c~pula do sistema financeiro do ~pa~s.

o CMN foi criado pela lei 4595, lei da Reforma B,nciria.

A composiçio do CMN mudou bastante desde a sua criaçio e atualmente

~ assim constituida:

Minist~rio da Fazenda - Presidente

Minist~rio do Planejamento - Vice-Presidente

Minist~rio da Agricultura

Minist~rio do Interior

Ministério da Ind~stria e Comércio

Presidente do Banco Central

Presidente do Banco do Brasil

Presidente da Caixa Econ~mica Federal
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Presidente do liNDE

Presidente do IRB Instituto de Resseguros do Brasil

Presidente da CVM - Comiss~o de Valores Mobili~rios

Presidente da CACEX

- 8 membro~ nomeados pel~ Présidente daR~~~blica; escolhidos entre

brasileiros de il.ib~da reputaçao e n~t6ria capacidade em assuntos

econ~mico-financeiros, com mandato de 5 anos.

'Suas principaís atibuições sao:

adaptar o volume dos me10S de pagamento às reais necessidades da

economia nacional

- regular o valor interno da moeda

- regu~ar o valor e~terno da moeda

orientar a aplicaçio dos recursos das instituições financeiras pu-

blicas e privadas.

propiciar~ ap~rfeiçoamento das instituições e dos instrumentos fi

nanceiros.

- zelar pela liquidez e solv~ncia das instituições finariceiras.

- coordenar as pólfticas monetirias,·creditlcia·, orçam~ntiria, fis-

cal e da divida interna e externa.

- autorizar as emissões de papel moeda.

- fixar as diretrizes e normas da pol!tica cambial.
---disciplinar o cridito em todas as suas modalidades e as operaçoes

crediticias em todas as suas formas.

- disciplinar as atividades das Bolsas de Valores.

o CMN incorpora quatro comissões consultivas: de Mercado de C~pitais,

Banciria, de Credito Rural e de Credito Industrial cuja organização e

funcionamento sao reguladas pelo pr6prio Conselho.
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Com relaçio aos titulos da divida p~blica, o m~rcado era praticamen-

te in~xistente nos anos que antecederam a 64/65.

Este er~ resumidamente, o panora~a do'sistema finBnceiro i ~poca ana

lisada.

Entretanto~ no per!odo de 64/65 com a criaçao de algumas leis bási-

cas, deu-se inIcio a estruturaçao do Sistema Financeiro Nacional con

forme os moldes atuais.

K importante o registro dessas leis básicas que foram:

Lei de Correç~o Monetária

K ,a lei n9 4357 de 16 de julho de 1964, que criou as normas de inde-

xaçio dos valores monetários e os primeiros titul~s de cr~dito com

correçio monetária e juros, as chamadas Obrigaç~es Reajustãveis do'

Te'souro Nacional - ORTN.

Lei da Reforma Bancária

K a lei n9 4595 de 31 de dezembro de 1964 que determinou a estrutura

do' Sistema Financeiro Nacional, criando o Conselho Monetário Nacio-

nal e o Banco Central - BC

Lei do Mer~ado de Capitais

~ a lei n9 4728 de 14 de julho de '1965 que estab~leceu as normas bá-

sicas para a estruturaçio de um sistema de investimentos destinados

a apoiar o desenvolvimento nacional e a rede de cr~dito.

Lei"do Plano Nacional de Habitaçio

K a lei de ri9 4380, de 21 de agosto de 1964 que estabeleceu um site-

ma destinad~ ~ prover recursos e administrar a politiea da casa pop~

lar e do saneamento básico, como elementos chave de desenvolvimento

urbano.
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1.1.2. Banco Central do Brasil - BC

Criado pela lei 4595 de 31 de 'dezembro de 1964 - Lei da Reforma Ban-

ciria ~ o Banco Central Integra o Sistema Financeiro Nacional como

orgao de execuçio das políticas traçadas pelo Conselho Monetirio Na-

cional.

Suas principais atribuiç~es s~o:

- emitir papel moeda e moeda metilica

receber os recolhimentos compuls6rios

- executar os serviços do meio circulante

- realizar operaç~es de iedesconto e empr~stimo is instituiç~esfi-

nanceiras bancirias.

- exercer o controle do cr~dito sob todas as suas formas.

- efetuar o controle dos capitais extrangeiros, nor termos da lei.

- ser depositirio das reservas oficiais· de ouro e moeda estrangeira.

- exercer a fiscalizaçio das instituiç~es financeiras e aplicar as

penalidades previstas.

conceder autorizaç~o is instituiç;es financeira~, afim d~ que pos-

sam:

a) funcionar no país

b) instalar ou transferir suas sedes

c) ser transformadas, fundidas, incorporadas e encampadas.

d) praticar operaç~es de cimbio e .venda de papeis em geral.

·e) ter prorrogado os prazos

f) alterar seus estatutos.

concedidos para ftincionamento

(No caso de instituiç;es financeiras estrangeiras para seu funciona

mento e necessirio um decreto do Poder Executivo)

-estabelecer condlç~es para a posse e o exercício de quaisquer car

goo de administraç~o de instituiç;es financeiras privadas.
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- efetuar, como executor da politica monetiria, -operaçoes de

compra e venda de tItulos feder~ts.

- atuar, tendo em vista o funcionamento regular do mercado cambial

- exercer permanente vigilincia sobre os mercados financeiros e

acionario.

1.1.3. Banco do Brasil - BB

o Banco do Brasil - sociedade de economia mista, ou seja, pessoa JU-

r!dica de direito privado, configura-se como um banco'comercial, ap~

sar de exercer uma s~rie de atividades nio pertinentes a instituiç;es

des,te tipo.

-Sendo o instrumento de execuçao das políticas creditícia e fináncei

ra do governo federal, sob a supervisio do CMN, compete-lhe, entre

outras atribuiç;es:

- receber, a ~r~dito do Tesouro Nacion~l, o ~roduto da arrecadaçio de

tributos ou rendas federais bem como o produto das.operaç;es de crc

dito da Uni~o.

~ealizar os pagamentos de suprimentd~ necessarids i execuç~o do

orçamento geral da Uni~o~

- adquirir e financiar estoques de produç~o exportavel.

- executar a pOlíiica de preços mínimos -dos produtos agropastoris.

- ser agente pagadar e recebedor fora do país.

Outros encargos:

- ~rincipal executor dos s~rviços bancarios de interesse do governo

federal c depositario das disponibilidades das entidades federais.

- ar!ecadador dos depósitos voluntários das instituições financeiras

e responsavel pela compensaçio de cheques.

responsavel pelas operações d~ compra e venda de moeda estrangeira,

nas condições estabelecidas pelo CMN.
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- difusor e orientador do cridito, suplementando a açao da rede ban-

cária.

- responsavel pelos recebimentos ou pagamentos e outros serviços de

interesse do Banco Ceritral, ~ediante contrataçio.

1.1.4. Comiss~o de Valores Mobiliários CVM

A Comissio de Valores Mobiliários - CVM -vers~ci.bbasil~ira da Securi
-ties e Exchange Commission (SEC), orgao normativo do mercado de valo

res dos Estados Unidos, foi criada pela lei 6385/76, acrescentando -

se isc demais instituiç~es qui compoem o Sistema Financeiro Nacional.

A CVM disciplina e fi$caliza as seguintes atividades: emissio, dis-

tribuiç~o, organizaçao, funcionamento e o~eraçoes das Bolsas de Valo

res; administraç~o de carteiras e custôdia de títulos e valores: au-

ditoria das companhias abertas e os serviços de consultoria eanãli-

se domerc~do acionário.

o .regime da lei exclui, com excessao das debintures, os trtulos ~pu-

blicos e o~ títulos cambiais de responsabilidade das instituiç~es fi

nanceiras que se mantim disciplinados e fiscalizados pelo Banco Cen-

traI.

Com6 decorr~nci2 da criaçao da CVM, o Conselho Monetário Nacional r~

cebeu alim das atribuiç~es já descritas as novas seguintes atribui-

-çoes:

definir a política de organizaçao e funcionamento do mercado de va

lares mobiliários (mercado acionário)

regular a utilizaç~o geral a ser seguida pelo CVM

- definir as atividades da CVM que devem ser exercidas em coordena-

çao com o Banco Central.
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1.1.5. Banco Nacional de Desenvolvimento Economico - BNDE

Como instituiç~o integrante do Sistema Financeiro Nacional, cabe ao

BNDE a execuç~o da polrtica govername;tal relativa ao cr~dito indus-

trial.

Neste sentido, o BNDE tem a missio de impulsionar setores bisicos da

economia, suprindo defici~ncias de capital fixo pelo financiamen~o i

im~lantaç~o e i execuçio de ptogramas e projetos, bem éomo pela par-

t{cipaçiono capital de empresas privadas nacionais ou, ainda, fina~

ciando i aquisiçio de aç~es dessas empresas atrav~s de ~uas subsidii

rias, Ibrasa, Embramec, Fibase e Finame.

o BNDE, ainda presta serviços d~:finariciamentoatrav~d,!de agentes r~

passadores; bancos de desenvolvimento estaduais ~ bancos de investi-

mentos.

As subsidiirias do BNDE citadas -acima sao:
I

IBRASA - Investimentos Brasileiros S/A - foi criada em 1974 com ob-

j e tiv o de captar recursos para ae m p r esa nacional, privada,

de democratizar o capital e consequentemente fortalecer o

Mercado de Capitais.

EMBRAMEC- Mecinica Brasileira S/A

FIBASE - Insu~os BisicDs S/A Financiamento e Participaç~e~ - atuam

igualmente comb minoritirias no capital de risco das empr~

sas, podendo inclusive, assim como a IBRASA, pratic~r a t~

mada de deb~ntures conversrveis em aç~es, bem como prestar

garantias de subscriçio.

FINAME - Fundo' de Financiamento para Aquisiçio de Miquinas e Equip~

mentos Industriais - financia a cnmpra e venda de - ,maq u 1. nas,

ferramentas, equipamentos industriais e verculos pesados,

atraves de credito ao vendedor ou ao comprador, e propicia

a instalaçio, modernizaçio e expansio das industrias de p~

queno porte.
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1.1.6. Bancos de Desenvolvimento

Conforme definido pela Resoluç~o n9 394, de 03.11.76, os' 'tBancos de

Desenvoivimento sio instit~iç~es financeiras p~blicas nio-fedetais,

constituidas sob a forma de sociedade an~nima, com sede na .capital

do Estado da Federaçio ~ue detiver seu control~ acionirio".

Como entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional, os bancos

de desenvolvimento sio regidos pélas normas legais periinentes is de

mais instituiç~es financeiras:

a) Normas regulamentares baixad~s pelo Banco Central com base em de-

liberações do CMN; e

b) Normas regulamentares baixadas pelo Banco Central com base em 'suas

atribuiç~es legais.

o objetivo bisico dos bancos de desenvolyimento ~ proporcionat o su-
i .

primento oportuno e adequado dos recursos necessiriDs ao financiamen

to, i m~dio e longo prazo, de programas e prpjetos que visem promo-

ver o desenvolvimento econ~mic~ e social dos respectivos es~ados da

federaçio onde tenham sede, ,cabendo-lhes apoiar prioritariamente o

setor p:ivado.

-Atuam nas seguintes modalidades de operaçao:

a) Em~r~stimos e Financiamentos \ '. '.:~'. ~" I

b) Prestaçio de Garantias

c) Investimentos

d) Arrendamento Meicantil

e) Outras modalidades mediante previa autorizaçio do Banco Central.

Seguindo a mesma polltica dos bancos estaduais de desenvolvimento, os

bancos regionais de desenvolvimento visam atender as necessidades de

regiões especIficas.
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Nesta classificaç~o situam-se o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, o BANCO DO

NORDES~E DO BRASIL S/A, o BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTRE

MO SUL e o BANCO REGIONAL DE BRASíLIA .S/A.

1.1.7. Banco Nacional da Habitaç~o - BNH

Criado pela lei nQ 4.380, de 21 de agosto de 1.964, o BNH tem por fi

nalidade orientar e controlar o Sistema Financeiro da Habitaçio.

Para tanto, o BNH mant~m sua atuaçao de forma dirigida, atrav~s de

programas e subprogramas que visam q atendimento is nec~ssidades de

cada irea geo~rifica especifica. Tais programas:pcidem s~r agrupados

em tris caiegorias:

- Programas de desenvolvimento urbano, que buscam promover e contro-

lar o crescimento urbano nacional, atrav~s da implantaçio e melho-·

ria dos siste~as de igua, luz, esgotoi, etc,

-Programas habitacionais que objetivam a p ro du ç ao e come r c í.a Lí za ç ao de

unidades habitacionais.

- Programas complementares, que tim por prop6sito a criaçio de infra

estrutura indispensiveis i execuçio dos programas anteriores.

O BNH compreende os seguintes sistemas:

a) Sistema de Habitaçio,

- Cooperativas Habitacionais

! •
b)' Sistema Brasileiro de Poupança e Empr~stimo

- Caixas Econômicas

- Sociedades de Credito lmobiliirio

- Associaç~o de Poupanç~e Emprestimo

c) Sistema de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

d) Sistema Financeiro de Saneamento

- Financiamento de obras de infraestrutura habitacional.
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1.1.8. Sociedades de Cr~dito Imobili~rio - SeI

são instituições fi.nanceiras que proporcionam amparo -as operaçocs 1.mo

biliiri~s relativas i incorporação, construç~o, venda ou aquisição de

habitações. Integram o Sistema Brasileiro de Foupança e Empr~stimo,

subordinando-se ao BNH quanto i autorização para funcionamento que,

juntamente com o Banco Central, se responsabiliza por sua fiscaliza-

çio. Suas fontes principais de recurso sio os DEPÕSITOS DE POUPANÇA,

as LETRAS IMOBILIÃRIAS e os REFINANCIAMENTOS concedidos pelo BNH.

1.1.9. Associ~ção de Poupança e Empr~stimo - APE'S

são sociedades civis integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e

Empristimo - SBPE, que tem por objetivo prOpl.C1ar a aquisiçao da ca-

sa propria aos seus associados, captar e disseminar a poupança-

Diferem das soci.edad~s de cridito imobiiiirio - SC!, basicamente, no

que diz respeito i caracteristica cooperativista.

As APE's têm como fonte de recursos os DEPÕSITOS EM CADERNETA DE POU-

PANÇA e as CEDULAS HIPOTECÃRIAS

1.1.10. Caixas Econômicas

As caixas economicas sao instituições autônomas, reguladas por cons~

lhooadministrativos, os quai~ sio dotados de competência para organi

zar os serviços dos seus estabelecimentos e para decidir nao so so-

bre o patrimônio e os negocias, m~stamb~m s~bre a formação e aplica

ção dos fundos de reserva, sempre objetivando sua finalidade socio-

econômica.

Segundo a lei n9 4.S~S, de 31.12.64, as caixas economicas, no papel

de instituições financeiras· p~blicas. são consideradas orgãos .au*i-

liares da execução da politiea crediticia do governo federal, estan~

do ~ujeitas i orientação d~ CMN.
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As caixas econ~micas desempenham atividades semelhantes is dos b an-:

cos comerciais, .exceto no totante as operaçoes com capital estrange!

r 0-,.

Assim, as ca1xas econ~micas recebem DEPÓSITOS À' VISTA, DEP~SITOS A

PRAZO e operam com CADERNETAS DE POUPANÇA.

Como agente do BNH, as caixas econ~micas desempenham importante pa-

peI no SFH.

Seus recursos sio provenientes da CAPTAÇÃO, atravis da Carteira, de

Habita~io~ de dep~sitos destinados excluivamente a aplicaçio no se-

tor habitacional.

~o caso da Caixa EconSmica Federal - CEF - alim das atribuiç5es'cita

das ela opera tambim as LOTERIAS: ESPORTIVA, FEDERAL E ~OTO.

1.1.11. Banco Nacional de Crédi to Coop'.erativo - BNce

..•
~ o principal instrumento de cridito, na execuçio da_ pólítica coope-

r~tiva da Uniio, observadas as normas da política monetária e credi-

tícia do CMN e em harmonia com o sistefua cooperativo nacional.

1.1.12. Bancos Comerciais

Os bancos comerciais sio componentes do Sistema Financeiro Nacional,

e seguem a orientaçio de política traçada pelo CMN e pelo Banco Cen-

traI.

Alem disso, os bancos comerciais sio tambim controlados pelo CMN qua~

to ao limite das taxas de juros, os. descontos, as com í sso e s e .qu á Lr-

q~er outra forma de remuneraçio de operaç5es de serviços banciribs ou

financeiros.

Quanto as atividades podem ser classificadas:
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a) Atividades de prestaçao de serviços

- Contas Correntes

- Tr~nsfer~ncia de Fundo, Ordem de Pagamento, etc.

- Cobranças

- Custódia e Guarda de Valores

Recebimento de Imposto e contas diversas

Aluguel de Cofres-Fortes

Serviços de Cimbio

b) de -conce.ssao de c re d í. to-

Descortto de titulos

- Adiantamento em conta corr~nte

Adiantamento sob garantia de mercadorias (warrant)

- Adiantamento sob cauç~o de titulos de compra e venda

Credito mediante emissio de titulas

- Credito Rural

Credito.a curto prazo para operaç~es de comercio exterior

- Credito pessoal.

Como podemos notar, os bancos comerciais - -operam na concessao de cre~

dito a curto prazo.

1.1.13. Bancos de Investimento

A partir do imple~ento da lei n9 4.728 - Lei do Mercado de Capitais,

foram estabelecidas as bases para a criação dos bancos de investimen
-to-no Brasil, objetivando operaçoes. em maior escala do que as real i-

zadas pelas financeiras e com prazo mais longo do que o suprido pe-

los bancos.

As principais operaçoes dos bancos de investimentos -8ao:

('
\
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a) Emprestimos

b) Criaçio e administraçio de Fundo§" de Investimento, administraçio

de Fundos Fiscais do Bradesco lei - 157 e de Sociedades de Inves-

timentos (Decreto-lei 1.401).

c) Aquisiçio e subscriçio de aç;~s, deb~ntures e obrigaç;es ou outro

titulo 'ou valor mobiliirio para investimento ou revenda no Mer-

cado de Capitais.

d) Coobrigaçio em deb~nture~

e) Repasse de empréstimos obtidos no exterior e também de entidades

públicas

o s v a'Ior es n e ce ss ir i o sãs sua s -operaçoes -sao captados, principalme~

te, através dos DEP6sITOS Ã PRAZO COM CORREÇÃO MONETÃRIA" e DEP~SI-

TOS DE PRAZO FIXO (Sem Correçio Monetiria).

1.1.4. Sociedades de Cr~d!to. Financiamento e lnvestimento - Finan-

ceiras~

Conceituadas pela Portaria n9 309, de 30.11.59, do MInistro da Fazen

da como Ln s-t It u í ç c e s de credito d e tipo especial, integrantes "do s i.s

tema bancirio nacional, as FINANCEIRAS, dependem ~e autorizaçio do

governo para funcionar, e estio sujeitas a fiscalizaçio do Banco Cen

tral do Brasil, devendo se constituir sob a forma de sociedades ano-

nimas.

Principais Atividades

a) Transaç~es sob contrato de ~inanciamentos de compra e venda.

b) Participação em operaç;es de interesse de outras empresas.

c) Negociaç;es de titulos de crédito.

dj Prestaçio de aceite ou aval em titulos cambiais para concessão de

crédito direto ao consumidor.

e) Crédito Pessoal
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Os valores necessirios -as -suas operaçoes sao captados, principalme~

te, atraves da . - ,e ma s s a o .c e LETRAS DE CÂMBIO .de seu aceite.

1.1.15. Fundos de Investimentos - M~tuos ~ Fiscais

Os fundos de investimento consistem na cojugaçio de poupança de di-

versos investidores, sem qualquerprop6~ito associativo, para, medi-

ante a melhor e mais diversificad~ aplicaçio poss!vel,'obter .reridi-

.mento mais seguro e vantajoso.

Portanto, sio constituidos por um cond~mrnio de açdes e trttilos p~-

blicos e administrados por instituiçio financeira legalmente habili-

tada a faz~-lo, no caso, os bancos de inves~imento.·ou sociedades cor

retora.

Os fundos fiscais de investimento sao instituidos pelo Decreto-Lei

n9 157 de 1.967, e regidos por normas especrficas.

1.1.16. Instituições Auxiliares

a) Bolsas de Valores

As bolsas de valores sao entidad~s ~ivis sem fins lucrativos, em

cujo recinto sio realizadas transaç~es de compra e venda de trtu-

los e valores mobiliários.

Alem disso, as bolsas de valores exercem uma importante atividad~

fiscalizar as operaç~es efetuadas por seus membros.

Pot esta razio sio as bolsas· con~ideradas entidades auto-regulad~

ras, uma vez q11e seus pr6p~ios associados cuidam de expedir e fa-

zer cumprir d~terminadas regras de conduta.

As bolsas sio consideradas atualmente, a partir do advento da Lei

n9 6.385/76, como OrgiooAuxiliar~s da CVM, devendo portanto coop~

rar com esta Comissio nas atividades de f~scalizaçio do mercado

bursátil.
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Consideram~se membros das bolsas ,de valores ,seus respectivos associa

dos, ou seja, as Sociedades Corretoras,revestidas na forma de soci~

dades ~omerciais por aç~es nnminativas ou por cotas de responsabili-

dade limitada. O ingresso das corretoras nas bolsas se verifica me-

~iante a compra de titulos patrimoniais.

sio negociados nas .bolsas de valores ~s titulas e valores mobiliã-

rios de emissio ou co-responsabilidade de pessoas juridicas, quer de

direito p~blico, quer de direito privado, ~egistradas na CVM.

b) Sociedades Corretoras

A lei n9 4.728/65 Lei do Mercado de Capitais, institui as ..

SOC1e

dades corretoras como instituiç~es financeiras auxiliares, mem-

bro das bolsas de valores, constituidas sob a forma de sociedades

anônimas ou sociedades por cotas de responsabilidade limitada.

Para o exercicio de suas atividades, as corretnras dependem de

pr~via autorizaçio da CVM.

As atividades básicas -sao as s~guintes:

- Operar com exclu&ividadeem bolsa de valores, com titulas e va

l~res mobiliários de negociaçio autorizada.

Comprar, vender e distribuir titulos e valor~s mobiiiãrios, p~r

conta de terceiros.

- F6rmar e gerar cons~rcios par~ lançamento p~blico deaç~es

( under writing ) e, ainda,encarregar-se de sua distribuiçio e

colocaçio no Merca~o de Capitais;

Encarregar-se da administraçio de carteiras de valores e da cus

t~dia detitulos e valores mobiliários.

- Instituir, organizar e administrar fundos m~tuos de investimen-

tos, sob a forma de condomínio aberto, bem como os fundos fis-

cais, instituidos pelo Decreto~Lei n9 157 e sociedades de inves

timento (Decreto-Lei n9 1.401).
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c) Sociedades Distribuidoras

Criadas pela Lei n9 4.728 - Lei .de Mercado de Capitàis, as sacie

dades distribuidoras têm por objetivo a subscrição, distribuição

ou intermediação na colocação de trtulos o~ valores mobiliirios

para ~enda, distribuição ou negociação, no sentido de contrib·ui-

~em para a captação e colocação de poupança no Mercado deCapi-

tais.

Podem constituir-se sob a forma de sociedades anonimas ou de so-

ciedades por cotas de responsabilidade limitada.

d) Sociedades de Investimento - DL. - 1.401

o Decreto-Lei, d~ 7 de Maio de 1.975, alierou o tratamento fis

cal relativo a investimentos procedentes do e~teridr, em trtulos

e valores mobiliários.

Neste sentido, foram criadas as sociedades de investimento, cons

tituidas sob a forma de sociedades anônimas de capital autoriz~

do, sen~o a totalidade de seu,capital social representado por

aç~es ordinirias nominativas não-endossáveis.

o objetivo das so~ied~des de inveitim~nto i-a captaçao de recur

sos no exterior para aplicação em carteirai diversificadas de

valores mobiliários

As carteiras'das sociedades de inv~stimentd são administradas

por instituiç~es financeiras, e a captação de recursos no exte-

~ior para a subscrição de aç~es das sociedades de investimento

i realizada atravis de agentes de s~~criçio, credenciados no ex

terior pela instituição admin~stradora.

Estas sociedades não poderão receberdep6sitos, adquirir bens

im6veis, contrair ou efetuar empristimos, participar de opera-

çoes de redesconto,efetuar manipulação de preço, operar no mer

cado a termo, prestar fiança OU aval, alugar, emprestar, penho-

rar ou caucionar trtulos, realizar aplicaç~es no exterior, ven-

der a descoberto, etc.
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Os rendimentos auferidos pelas sociedades de investimento sao

isentos de Imposto -de Renda na fonte ou na declaraç~c.
I

Em funç~o das restriç;es impostas ao funcionamento das Socieda-

des de Investimento,'- DL - 1401 - o n9 de instituiç~es financei-

ras qu~ resolveram abri-las ~ mInimo comparando-se com o n9 de

fundos fiscais e fundos mútuos administrados por essas mesmas

instituições.

e) Sociedades Arrendadoras

S~o as empresas de "leasing" e arrendamento mercantil, fi~caliza

das pelo Banco Central.

Atuam como financiadoras, a prazo m~dio e principalmente longo,

de ativos fixos, inclusive im6veis,' operando com capital pr6prio

ede terceiros, notadamente do exterior.,

f) Sociedades Seguradoras

são as empresas que atuam no ramo de Seguro de Vida e Ramos Ele-

mentares, ou seja, seguro de Inc~ndios, Transportes" Roubos, etc.

Embora as sociedades seguradoras, respondam i SUSEP - Superinte~

d~ncia de Seguros Privados e IRB -Instituto de Resseguros do Bra

sil, a sua colocaç~o como instituiç~o auxiliar se deve ã sua

grande atuação nO'mercado financeiro como um todo.

g)Agentes Aut~nomo~

Os agentes aut~nomos de investimento, embora não constituam uma

instituição financeira, sao mencionados devido ao fato de desem-

penharem um papel relevante no Sistema Finan~eiro Nacional.
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Entende-se por agente aut~nomo de investimento a pessoa ffsic8l

previamente credenciada por ~m banco de investimento, financei-

ra, crEdito imobiliirio, sociedade-distribuidora, sem vInculo

empregatício, que em carater individual, desempenhe exclusiva-

mente por conta e ordem da eritidade credenciadora as seguintes

atividades:

Colocaçio ou venda de tItulos e valores mobiliarjos registra-

dos no Banco Central e CVM? ou de emissio ou coobriga~~o de

instituiçio financeira.

- Colocaçio de cotas de fund6s de investimento.

Como exercem atividades de mediaçio na negociaçao de valores 1illO

biliarios, estao os agentes áut;nomos atualmente sujeitos i reg~

lamentaçio e fiscalização da CVM.
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CAPlTULO 11



2'1.

ceiro.

Veremos neste capItulo os principais modelos de juros que sao utili

zados no Mercado Financeiro.

Faremos um destaque especrfico a cada modelo, mas alertamos, como ve

remos nos capftulos 111 e IV que, na pritica, isto ~~ nos negócios

realizado~ entre as instituiç~es financeiras e os investidores e/ou

'f í n an cia do s, não raro, ma í.s de um modelo de juros está contido no n e r-

gocio.

Vejamos primeiramente.a base taSrica na qual se baseia todas as dedu

çoes de expressoes usadas nos mod~los de juros que serao analisados.

Estamos. no~ referindo ao conceito de Mercado Perfeito de Capitais.

A exist~ncia desse mercado pressup~e duas condiç~es básicas:

a) Qualquer jalor pode ser obtido ou aplicado A t~xa de juros em Vl-

gor.

b) A taxa considerada ~ ~nica e constante ao longo do tempo.

R fácil de perceber que a situaç~oreal pode sea~astar' bastante des

te modelo ideal. N~o existe uma taxa bem definida a cada instante. Ao.

contrário, os neg6cios se fazem com taxas variadas. em funçio do ri~

co e t amb Em p e La- falta de conhecimento dos í.n t e r e s sado s , de todas as

of.ertas e procuras em vigor. D~o-se também variações ao longo do te~

pc, sob ainflu~ncia dos in~meros fatores que afetam o mercado de ca

pitais. AI~m disso as operaç~es financeiras t~m sempre um custo de

realização, referente aos ser~iços exigidos, desde sua abertura, até

a liquidaç~o final~ quer das partes quer dos agentes intermedi~rios

que houver, tais como corretores, bancos, etc. A taxa lfquida de ju-

ros, obtida pela pessoa que empresta, soma-se a remuneraçao destes

serviços, para constituir o custo do cap i t aL para a-:pessoa que obtem

emprestado.
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ç~o do. capital. A exist~ncia de custos fixo~ nestas -operaçoes faz

inclusive com que este diferencial dependa .do vulto do neg5cic, e

cria valores mrnimos abaixo dos quais a aplicaçio ji se torna de-

einteressante ou mesmo gravosa.

o mercado perfeito, de taxa Guiea e constante, ~ ut5pico, portanto.

P - d ' d' •orem, o estu o no comportamento os cap1tR1s no tempo sobre. est€. m~

~elo te6rico fornece os elementos nccessirios para a resoluç~o dos

problemas pr~ticos de equival~ncia de v~lores datados, introduzindo-

se em cada caso as correç~es c as r~ssalvas necess~rias.

Ir .1. Modelo de Juros Coml'.9ytos

11.1.1.

onde
FV ~ Valor Futuro ou Montante Final

PV = Valor Present~, Capital ou Montante Inicial

n - número de períodos

i - taxa de juros

A f6rmula acima estabelece a equival~ncia entre os valores FV e

PV, isto ~j para um dado Valor P~esente (PV), a uma determinada

taxa de juros (i) e para um certo n9 de períodos (n), determina-

mos o seu Valor Futuro (FV), multiplicando PV por (l+ijn.

Entretanto existe tQmb~m o caso de querermos um Valor Presente

(PV), a partir de um dado Valor Futuro (FV), uma determinada ta-

xa de juros (i) e um certo n9 de períodos (n).

Neste caso, basta fazermos:

PV -- FV . I
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a) Simbologia

A simbologia adotada, FV,PV,i,nt ~ pelo fato da intensa proli
,... ~. • • ~1 •feraçao de maquJ.nas flnancelrss nos u~tlmos tempos.

Neste sentido, fica mais ficil o acompanhamento das resolu-

ç;e; dos problemas priticos atrav~s das referidas miquinas.

b ) Coeficientes

Cabe aqul um alerta no sentido dos coeficientes, pois, para o

cálculo' das fórmulas vistas, vem o uso de máquinas: -e neceSS2

rio o uso de Tabelas Financeiras.

E o que as Tabelas Financeiras fazem e justamente calcular ex

pressoes do tipo (' ') n_+ 1. ,
I que são os chamados c00fi

cientes.

c) Deduç~o da fórmula de equival~ncia

Vamos supor um capital PV~ aplicado a uma taxa 1, durante n

períodos.

o nosso objetivo ~determinarmos o Valor Futuro, FV, obtido

dessa aplicação.

Supondo as condiç~es de me~cado perfeito de capitais, e o

conceito de juros compostos. temos:

Ga'1ho no 19 'per io.do PV.i

Valor fiusI no 19 período PV.(1+i)

Ganho 29 p e r Lo d o
, PV.(l+i).ino

Valor final no 29 período PV Yl ;)2"\ + ".

Ganho no 39 período PV.(l+i)2.i

Valor final no 39 período PV.(1+i)3

':tS
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Ganho no 49 periodo (J 0)3 o'PV •.. +1.. .l.

Valor final no 49 pcrTodo : PV.Cl+i)4

.'

Ganho no (n-l) período PV (1 ,)n-2 .,~+l .1.

Valor final no (n-l) per í odo r PV. (l+i)n-l

Ganho ~p n per rodo P'V' (1 .. n-l ., +1.) .1.

Valor final no n per rodo PV. Cl+i)n

Entretanto, como por d e f ín iç.áo o valor ao final do enésimo pe-

ríodo (período n ) ê o Valor Futuro, temos:

FV = PV.(l+i)u

Graficamente:

P\i:(I~i)3

I
I

PV pv. (I .j. i) pv. (I +02

2
, PV.{\-I-i).i 'PV.(I~.i).i ,

ct__---- __--.-------<i>--. -+ - - .-.- - ...
2 . 3

P.V.i
n- ~f pv. (I+i) i ,- - - ------0

/l- I no



11.1.2.

Primeiramente vamos conceituar o que se entende no mercado finon

. . l' -ce1TO por caplta. ].~açao.

Capitalizaçio' consiste em se determinar qual o montante final ou

Valor Futuro, ao final de um determinado nfimero de perrodos, cor

respondente a uma s~rie de dep6sitos efetuados em cada um desses

períodos.

Conforme a s~rie de dep6sitos seja efetuada no inicio ou final

do período temos f6rmulas distintas para representar o Valor Fu-

turo obtido.

a) Capitalizaçio Postecipada

n o caso da s~rie de dep6sitos ser efetuada no final de càda

período.

FV
1

onde FV Valor Futuro, montante final

p - Valor de cada depósito

i .- taxa de juros

n n~m2ro de per rodos

ro (FV) na data n e uma s~rie de depósitos (P), iguais, efe-

A fórmula acima estabelece a equival~ncia entre. o Valor Futu-

tuados ao final de cada um dos (o) períodos.

Entretanto um problema bastante comum no mercado ~ quando qu~

remos saber o valor do depõs{~o (P) para capitalizarmos um d~

terminado montante (FV), a uma dada taxa (i), durante um nu-

mero (n) de perfodos.



Neste caso basta fazermus:

P -- FV.
i

,~ ., n ' ]
\.1..+1) '- ..

A representaçao gr~fica da capitalizaç~o postecipada seria:

p p p p p

o 2 3

I, ,
.~~-__ ._,_--e

li ~I r:
FiQ
I

I
fi " ,()---------9-----tl----- ..-'-a.....c -

FV ~ ?
o

b) Capitalizaçio Antecipada

E quando a s~rie de dep6sito ~ efetuada no inIcio de cada pe-
.•. ,rl0o.o.

Fórmula FV P.

L

onde FV Valor Futuro, montante final

P = Valor de cada depósito

i taxa' de juros

, "Tl ;::;número de períodos

A f6rmula acima estabelece a equivalincia entre o Valor Futu-

ro (FV) na data n e uma s~rie d~ depósitos (P), iguais, ef e--

tuados no inrcia de cada um dos (n) periodos.
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Um outro problema qU8 pode aparecer no mercado ~ quando quer~

mos saber o valor do dcp6sito (P) para capitalizarmos um de-

terminado montante (FV), a uma taxa (i), durante um n~merc (n)

de períodos.

Neste caso basta fazermos: P = FV.
r
1 __ . 1.
I (l+i)n+l_(l+il
L, - 1.J

A representaçio grifica da capitali~aç~o antecipada seria:

p p p p

, ,
--+--------Q-

2 3

I
'1- - -- -~-------- --.....•.

n - ! n

i
!
I

c) Simbologia

Com relaç~o a simbologia, o novo sImbolo introduzido foi P,

que no caso significa o valor de cada dep6sito ~ - .nas ma q u i.n a s

financeiras o seu correspond~~te ~ a sigla PMT.

d ) Coeficientes

Conforme ji mencionado, as tabelas financeiras trazem ri c~lcu

lo dos coefi~ientes, s6 que no caso de capitalizaç~ot os coe-

ficientes tab~lados --sao praticamente os referentes -a capitali

zaçao postecipada.

Para o caso da capitalizaçio antecipada. no caso dos cocfi-

cientes, podemos comp3-10, usando as mesma~ tabelas financei-

raso
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e) Mãquinas Financeiras

Cabe lemhrar que existem no mercado miquinas financeiras que

tem já p rogr amado tanto as f'ôrmu']ilsda capitalização p o s t e c í p a

da como a da capitalização antecipada.

f) Dedtlç~o da f6rmuia de Capitalizaç~o Postecipada.

Vamos supor (n) perfodos iguais e consecutivos, desde a data

inicial (data O) até a data final ~ (data n).

Sejam (n) dep6sitos P, efetuados cada um deles no final de ca

da per!6do, isto e, nas datas 1,2,3, n.

o nosso objetivo ê determinarmos o montante FV, no final do

per!odo, isto ê, na data (n)~ equivalente iquela série de rle-

pósitos. Graficamente:

p p p p p

I i I

Ij
I

I· II
I ~, , W \l

It o- --<,) 'iI- -, - - - - - - - - 0--·--·_-~
o 2 3,' n,j n

i
i
i
I

FV =?
o

Para calcularmos FV,a priomeira coisa a fazer ê transportar ca

da um dos depósitos para a ~ata (n).

Teremos entio a s~guinte -'expressa0:

""V - P /1 .)n-1 .•..P ,- .')n-2 P (1' .)1 I~
~i - ." +1. I .~.L+l. + "' e. + . +a, +.

FV := P. '1 .)1+,l
\ +r '"J

colodando P em evid~nci~ temos:
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A expressa0 em colchete ê uma soma ele Progressão Geométrica,

Sendo a soma de uma P',G, d e r a zao maior que 1, e x p r e ss a por:

.s = _a. (q~···1.L

q-l
onde a ~ 19 termo da PG

n = nGmero de termos de PG

-q - ruzao da PC

para o caso em questao temos

a == 1

n - n

q = l+i

portanto a so~a sera 1 r « ,)n:iJ"I ,1+~ .-S -- -_.,-_ ..._--- -
(l+i)~-l'

Simplificando e substraindb temos a

FV ~-P. rJl~i)n~llll
I, ,
L 1 . _

--expressa0 final de .cap it a

lizaçãó -que e

g) Dedução da f~rmula de Capit~lizaç~o Antecipada

Vamos supor (n) períodos iguais e consecutivos, desde a data

° ate a data (n),

Sejam (n) dep~sitos p. efetuados cada um deles no , 4' ,

1n~ClO de

cada período, isto e, nas datas 0,1,2, •••• 11-.. 1.

o nosso objetivo e determinarmos _~ montante FV, no final do

perr~do, isto e, na data (n) equivalente iquela serie de dep~

sitos. Graficamente:

p p p P
I

I
I
I

W., ~---O----------tl -----<O .- - - - -
O I 2. 3

p

I,
- - - - ..---.-----(!

n ~I n

~
I



Para caLc u l.a ruio s o v al.o r F 'i: podemos proceder de seguinte iu a+

- Calcularmos o valor equiva1ellte da s~rie de dep~sitos -i)
.1. , !-

nadara (n-l)~ c o n s i.d e r an d o - .a ser1.2 corno se fosse uma

talizaç~o postecipada.

- em seguidas l~vamos c vglor calculado da s~rie para a

(u) atrav~s da f~rmula deequivaJ~ncia entre valores data-

dos.

Portanto: FVl == P .
J_

onde FVl ê c valor equivalente da série de depósitos P da d a+

ta O at~ data (n-1).

cntao: FV ee FV I • ( 1+ 5.) 1

onde FV ~ o valor e~uivalente da s~rie de dep~sitos P masag~

ra na data (n).

Su b st Lt ú i.udo o valor de FV I temos:

FV P.
(1+i)n-1------ 0+i)1

1

FV = _ [(l+i)U+l_(l+i)l
P. -_·~-----I

_ 1- -

11.1.3.

Primeiramente vamos conceituar o que se entende no mercado finan

ceiro por amortizaç~o.

Em funç~o do conceito de amortizac~o, neste~ . -caso nao o

Amortizaç~o consi~te em se determinar qual o montante inicial (c~

pital)~ na data 0, que ê equi~alcnte a uma s~rie de pagamentos

efetuados durante um determinado nGmcro de per1odos, -sendo cada

pagamento efetuado ao final de cada periúdo.

problema de postccipado ou antecipado.
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Fórmula: PV

onde PV - montante inicial, Capital, Valor Presente

P valor do pagamento

i - taxa de jur~G

n = n~mero de perIodos

A fórmula em questao estabelece a equival~ncia entre o Valor

Presente (PV), na data O,e uma s~iie de pagamentos (P), iguais,

efetuados ao final de cada um dos (n) periodos.

Entretanto o problema mais comum no mercado financeiro ~ quando

queremos saber o valor do pagamento (p) para amortizarmos o ca-

pital (PV), durante (n) períodos e a taxa (1).

Neste caso basta fazermos:

P = PV
J}+i.)n.l

(1+1) n_l

. A representaçao gráfica da amortização seria:

p p p p p

I I

··1 I, \1 \7 - .; -'--- W
e -----0- -
O 2 3 !l-I I'
fJ

Os v al o r e s
(1+i)n-l
(1+5.)u.l

e
O+i)n.l
(1+i)n-l

são os chamados coefici-

a) Coeficientes

e~fes de amortização sendo q~e o 29 coeficiente ~ conhecido

popularmente pelo nome d8 coeficiente da Tabela Price.

Esses coeficientes -sao tabelados atrav~s das chamadas tabelas

financeiras.
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b) M~quinas Financeiras

Tamb~m neste caso, as chamadas - .maq u i, nas financeiras tem já

programado as f6rmulas de amortizaç~o.

c) Dedução da formula de Amortização

Vamos supor (n), períodos iguais e consecutivos, desde a data

o ate a data n.

Sejam (n) pagamentos (p)~ efetuados cada um deles no final de

cada pe,ríodo, isto -e, nas datas 1,2,3, • e ••••••• n •

o nosso objetivo e determinarmos o montante inicial (capital);

na data O, equiva.lente a e ssa s er í.e de pagamentos. Gr afi.cameute ;
p p

I
p

I
p p

I I
I'

1 j
W ~'!

- - <}-------(!.

. n-i fio

1
2

pv=?. o

Poderiamos, de maneira ariáloga a feita no caso de capitaliza-

ç~o postecipada, deduzirmos a nossa formula bastando para 15-

Mas como já deduzimos as formulas FV
(1+ i) n_l

= P. ·--1 e

50 levarmos todos ospagam~ntos para a data O.

FV ::: PV. (l+i)D e o nosso objetivo e PV:= f' (P,i,n) pode-

logo PV := P.
, i)n(1+]. -1

(l+i)n.i

mos simplesmente igualar as duas formulas apresentadas e ob t er.

a soluç~o do probléma.

P o r ta n t o PV • (1 + i) n _. p. Q+ i) n - 1
1
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II.1.4.

A equivalência de taxas de juros, no modelo de juros compostos, ê

dada pela expressa0

onde ir
~ mede de juros= numero que a taxa

nC = unidade da taxa de Juros1
~ mede taxa de" juros~2 :: numero que a

n; = unidade da taxa de juros

o uso da formula acima ê particularmente importante no mercado

financeiro, pois, permite a capitalizaç~o de táxas ao ano, proce

dimento quase que obrigatorio num grande n~mero de negocias con-

forme veremos nos capítulos 111 e IV.

a) 'Deduç~o da formula de equivalência
" .

Vamos considerar os dois gráficos abaixo:

PV

I

i 1 1 i2~
nl O
j

-e
ni
4}

I
I

FV2

PV

o

Sejam as taxas de juros 11 e 1 que estamos
2

considerando ser

equivalentes.

Nestas condições temos:

- O Valor Futuro (FVi) que obtemos com a taxa ii sera igual ao

Valor Futuro (FV2) que obtemos com a taxa i2, pois, ambas par-

tem de um mesmo Valor Presente (PV).



~ o pertodo n1 referente a taxa 11 vezes a unidade de tempo nl'

retativa a esse perrodo, nos dar~ o prazo de aplicaç~o do Va-

lor Presente (PV) que chamaremos N.

Opertodo n2 referente a taxa i2 vezes a unidade de tempo n2,

relativa a es~e perrodo, nos dar~ o prazo de aplicaç~o do Va-

lor Presente (PV) que devido ao fato das taxas serem equivale!:

tes seri tamb~m igual a N.

Entã.o FV = PV.1

como = FV2 ternos: PV.
O2PV. (1+i2)

Dl
(1+i1)

ou

mas
N logo N·

~l .Dl Dl = Dl

N logo NO2.02 = O2 =: _._.-
O2

Substituindo vem:
N N

=
~ _ °1.n2

e1evaod0 ambos os membros da. expressa0 a pot~ncia
N

ternos:
=

que nos fornece a relação entre as taxas equivalentes.
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11.1.5. Juros e Inflaç~o

Num regime de inflação, a taxa de juros que vigora> no mercado

financeiro deixa de representar á verdadeira remuneração do Capi

tal, pois ao aumento do valor nominal de um montante de moeda,

se opõe o decréscimo de seu poder de compra.

Um problema que se apresenta nestas circunstincias ~ de se det~r...
minar qual o rendimento real do capital, depois de deduzida dos

juros :,nominais a parcela necessiria para compensar os efeitos

da inflação.

A f~rmula que nos di a taxa de juros real em função da taxa de

Juros nominal e da taxa de inflação e:
___l+_jl+i

l+K

onde ~ - juros real

j = juros nominal

~ = taxa de inflação

a) Dedução da f5rmula de juros real

Vamos designar por taxa de inflação, K, referida a um certo

per Iodo base de tempo, o crescimento dos preços neste períod~

expresso como uma fração dos preços vigentes no início do pe-

ríodo.

Sendo PO.o preço vigente no inicio do período e sendo K a ta-

xa de inflação, no final do período, aquele preço teri se ele-

vado para: =

No final de (n) períodos, durante os quais a taxa de inflação

K se manteve constante, o preço Po teri se elevado para:

P
n

n:: P'o'(1.+ K) •

Da mesma mane1ra, se o juro nominal ~'j, o capital nominal ao

final de um período seri c i. :: PV.(l+j).
n
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No final de n períodos, durante os quais o juro riominal (j)
se manteve constante, o ~apital nominal teri o seguinte valor:

C: . = PV •(1+ j )n
n

Nestas condiç~es o Capital real CR ao final de n perfodos se-
- 'ra expresso por:

Capital Real = "Poder Compra" x Capital Nominal

onde CR = PV.(l+i)n

C·... = PV. (1 +j )n
n

"Poder Compra" =-~ = relação entre os preços no • -4' •

1n1C10
p\
n e fim do período analisado

Portanto:

PV.(l+i)n =~. PV. (l+j)n
PI,(

n
, nPV.(l+i) Po.pv. Cl+j)n

Po.(l+K)n

Simplificando temos:

l+i 1+ .= __ .1

l+K

11.2. Modelo de Juros Simples

11.2.1. F6rmula de equivai~ncia entre valores datados

FV = PV. (l+n.i)

onde FV = Valor Futuro Montante Final \ou '\.r'

PV = Valor Presente, Capital

n = Numero de períodos

i ::: taxa de juros
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A f5rmula aC1ma estabelece a equival~ncia entre os valores FV e

PV, isto ~, para um dado Valor Presente (PV) , a uma determinada

taxa de Juros (i) e para um cerio n~mero de perIodos (n), dete~

minamos o seu Valor Futuro (FV), multiplicando rv por (l+n.i).

Entretanto existe tamb~m o caso de querermos um Valor Presente

(PV), a partir de" um dado Valor Futuro (FV), uma determinada ta-

xa de Juros (i) e um determinado n9 de'·perIodos(n)'.

Neste caso, basta fazermos:

PV = FV. 1 _

(l+n.i)

a) Simbologia

" .
A simbologia usada no modelo de -juros simples e a mesma utili

zada no modelo de juros compostos.

b) Coeficient~s

Embora possamos chamar (l+n.i) de coeficientes -nao e necessa-

rio para seu cilculo o uso de tabelas financeiras, pois, nes-

te caso o perIodo ~ apenas um multiplicador e nao um expoente

como em juros cumpostos.

c) Dedução da f5rmula de ~quivalência

Vamos supor um capital PV~ aplicado a uma taxa 1, durante n

perIodos.

o nosso objetivo e det~rminarmos o Valor Futuro (FV) obtido

dessa aplicação

Supondo as condições de mercado perfeito de capitais e o con-

ceito de juros simples temos:
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Ganho no 19 Período PV.i

Valor final no 19 Período: pV+PV.i

Ganho no 29 periodo PV.i

Valor Final no 29 período: PV+2.PV.i

Ganho no 39 Período pV.i

Valor final no 39 Período: PV+3PV.i

Ganho no (n-1) Período pV.i

Valor final no (n-1) Período: PV+(n-l).PV.i

Ganho no (n) Período pV.i

Valor final no (D)P~ríodo PV+n.PV.i

Entretanto, corno definição o valor ao final do - . .~ ~e-nes~rno per~OQO

(períodd n) ~ o Valor Futuro, ternos

FV = PV+n.PV.i

FV = PV. (l+n.i)

Graficamente:

PV PVi PV.i PV+2.PV.i PV~{n~I).PV.i PV+n.PV.i

I

I I, •,
PV.I ' PV.i

, PV.i----o.- - - - -- - --~.-
O I 2 n ~ I n
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11.3. Modelo de Juros An~ecipados

o modelo de Juros antecipados (ou adiantados) ~ calculado descon

tarido-sedo Valor Futuro, uma fraç~o representada pelo Valor Fu-

turo vezes a taxa de juros v~zes o nGmero dé perrodb~, que repre

senta p Valor Presente do neg6cio.

Portanto: PV = FV - FV.i.n.

PV = FV.(I-i.n)

ond~ PV - Valor Presente

EV = Valor Futuro

i = taxa de juros no modelo 8ntecipado

n = n9 de perfodos

Uma observaç~o que deve ser feita a .respeito do modelo de juros

em anilise ; que a taxa neste modelo, em termos absolutos ~ sem-

pre menor que as suas taxas equivalerttes .tanto no modeio de JU-

ros composto como no modelo de juros simples.



CAPíTüLO 111
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111 - PRINCIPAIS MODALIDADES DE INNESTIMENTO DO MERCADO FINANCEIRO E
ANÃLISE DO MODELO DE JUROS USADO."--"--

Investi~entos do mercado financeiro s~o negocios realizados entre as

instituiç~es financeiras e as pessoas ffsicas e jurIdicas, onde hi

uma aplicaç~o em dinheiro por parte dos ~ltimos (denominados investi

dores) nos primeiros.

Veremos nesse capftulo"a descriç~o das principais modalidades de in-

vestimenta e suas particulares maneira de cilculo.

No caso dos cilculos, procuraremos mostrar exemplos priticos do mer-

cada e situar qual o modelo de juros que esti"por tris.

111.1. - Recibos "de "Dep5sito Bancirio - RDB

111.1.1. O que sao

Os recibos de dep6sito bane iria RDB sao papeis de credito emiti

dos por bancos comerciais e bancos de investimento.

A característica bisica dos RDB e serem emitidos "nominativos-

intransferíveis", isto ~, s~o emitidos em no~e do investidor e

alem disso n~o p~dem ser trans~eridos a outra pessoa.

A finalid~de da emissao dos RDB e para a obtenç~o de recursos

para financiamento do capital de giro e capital fixo dasempre-

sas ."

A garantia dos RDB e proporcionada pelos emit~ntes, i~to e, os

bancos comerciais e/ou baritos de investimento.

Os RDB eram ate 5 de fevereiro de 1.981 papeis exclusivos dos

bancos comerciais e de investimentos privados.

Entretanto a partir desta data por decis~o do Conselho Moneti-

rio Nacional - C.M.N. - tambem o Banco do Brasil passou a cap-

tar~dinhciro atraves de RDB.
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111.1.2 . Tipos de Rendilnento do RDE

Os RDB podem ter dois tipos de rendimento:

- Com correç~o monetiria pr~-fixada - aquela onde o investidor

sabe de antem~o qual vai ser seu rendimento no investimento a

ser 'feito.

- com correç~o monetiria p6s-fixada - aquela onde o investidor

nao sabe de antem~o qual vai ser seu rendimento, pois, esta

correç~o é idêntica aquela paga as Obrigações Reajustiveis do

Tesouro Nacional - ORTN.

Dentro do tipo de correç~o pré-fixada os RDE apresentam

virias opções para os rendimentos:

ainda

- Os rendimentos podem ser resgatados de uma só vez no ;'final

do prazo de vencimento do RDE.

- Os rendimentos podem ser resgatados, mensalmente, trimestral-

mente ou sem~stralmente, at~ a dat~ de vencimento do, RDB.

111.1.3. Prazo de Aplicaç~o

Os prazos de ap1icaç~0 existentes para o RDB sao aproximadamen-

te: 18 O d i as, 3 6 O d ias, Slf O d ias, 7 2 O d i a s a t ~ l. O8 O d i as, O s

prazos mais comercializados saa os de 180 ~ 360 dias.

111.1.4. Como Aplica~

As aplicações em RDB podem ser feitas atraves das agências ban-

cirias e bantos-de investimentos e tambem atraves das agências

do Banco do Brasil.

A aplic3ç~o mInima, geralmente aceita e da ordem de Cr$ 1..000,00
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iII •1 •5. .p r in c ip a is U ti 1. izaçõ~.~

Composiç~o da carteira dos Fundos M~tuos de Investimento: au-

torizada no limite de 15% do valor global do fundo, a aplica-

çio em disponibilidades de RDB sem emissio de certificadds,

cumulativamente com Letras de C~mbio e C~rtificados de Dep6si

to :Bancario.

- Aplicações das Reservas Ticnicas das Entidades de Previd~ncia

Privada: permitida a aplicaçio em RDB de no maximo 20% de suas

reservas ticnicas nio comprometidas e 50% das comprometidas.

111.1.6. l~postod~Renda

- Pessoa Física -

Os RDB com correçio monetariapré-fixada sofrem taxaçao de impo~

t~ de renda ao final do prazo de investimento sendo pago pelo

investidor.

A seguinte tabela e vãli~a para o desconto:

Prazo Po-rcen tagem de Desconto

ati 349 dias 10%

de 360 ati 539 dias 9%

de 540 ati 719 dias 8%

de 720 dias ou mais 7% ·1

Est~ porcentagem de desconto de imp6sto de renda incide sobre o

Rendi~ento Nominal do investidort isto ~, sobre o valor de ven-

cimento do RDB menos ~ valor do investimento feito, consideran-
-do como nao se pagasse o I.R.
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Vejamos um exemplo:

Vamos supor um RDB de prazo 360"dias com o valor de vencimento

de Cr$ 182.000,00.

Admitamos que o investidor tivesse de pagar Cr$ 100.000,00 para

adquiri-lo, isto sem pagar o Imposto de Renda.

Portarito o Rendimento Nominal seri:

Cr$ 182.000,00 - Cr$ 100.000,00 = Cr$ 82.000,00

Neste caso o IR será:

- da rabel.atemos que a parcentagem de incidência de T.R. e 9% para.

.P ra zo de 360 d ia s a 539 d ia s

- logo o I.R. será: 0,09 x 82.000,00 = Cr$. 7.380,00.

Nà prática entao o investidor embora aplique Cr$ 100.000,00 -nao

tado de Cr$ 7.380,00 equivalente ao I.R.

iri receber ao final do período Cr$' l82.000,oo,.pois, será d escon-

o investidor receberi entio Cr$ 174.620,00 de rendimento.

No caso dos RDB de correçao monetária p~s-fixad~, id~ntica a

faixa de 6% a 9% ao ano, cobrados no ato de seu recebimento, de

das ORTN, o I.R. incide somente sobre os juros, atualmente na

acordo com o prazo de emissio do RUB.

A correçio monetária e isenta de pagamento de imposto de renda.

- Pessoa Jurídica -

Os RDB com curreçio monetiria pr~-fixada tem o valor do imposto

de renda descontado no termino da aplicaçio. is mesmas taxas das

Os RDB com correçio monetária p~s-fixada -nao sofrem taxaçao do

pessoas físicas.

I.R. quando do seu recebimento, -mas os juros e a correçao mone-

tiria devem ser incluidos na apuraçio do lucro tributável da em

presa.
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111.1.7. Como Resgata~

O ~esgate dos RDB s~o efetuados nas instituiç~es onde o investi

dor as adquiriu na data de seus vencimentos, p~lo valor inicial

mente estipulado no caso deRDB com correçio pr~-fixad~ o~ pelo

valor da correç~o monetária do período mais os juros, no

de RDB de correç~o p~s-fixada.

caso

111.1.8. Análise do Modelo de Juros Usado

No c~so do RDB, antes de falarmos sobre o modelo de Juros usado,

~recisamos explicar as duas maneiras básicas de apresentaçao das

taxas de juros aps investidores.

O mercado financeiro usa normalmente, sem muitas explicaç~es~

duas esp~cies de taxas de juros para medir o rendimento do RDB

com corr~ção pr~-fixada.

Uma ~ a chamada taxa liauida, que significa a taxa que o inves-

tidor recebe pelã sua aplicaç~o, ap~s a dedução do valor do im-

posto de renda devido.

A outra ~ a chamada taxa bruta, que significa a taxa que o ihves

tidor recebe pela sua aplicação antes do pagamento do imposto

de ..renda devid6;

Vejamos estes conceitos aplicados ao exemplo ~isto em 111.1.6.

No caso tinhamos um RDB d-e 360 dias com valor de vencimento de

Cr$ 182.000,00.
Supondo q u e o investidor para .adquiri-lo "não pagasse o I.R."

teriamos a seguinte situação: uma aplicação de Cr$ 100.000,00

durante um prazo de 360 dias apresentando um valor de resgate

de Cr$ 182.000.00.
Como o mercado financeiro usa o Modelo de Juros Simples para o

cãiculo deste tipo de investimento temos:
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PV = 100.000,00

FV = 182.000,00

n = 360 dias = l'ano ~ 12 meses

-Usando a expressa0 do modelo de J.S. FV = PV (l+n.i)

vem: 182.000,00 = 100.000,00 (1+i.12)

í = 6,83% a.m.

i = 82%·a.m.

Esta taxa, como mostramos anteriormetite, ~ ~a a tax~rutado neg~

cio.

Se quis~ssemos a taxa 1r~uida teriamos de descontar do valor a

receber a parcela do imposto de renda.

Como cilcul~mos que o I.R. nesse caso vale Cr$ 7.380,00, a par-

cela líquida final seri de Cr$ 182.000500 - Cr$ 7.380,00

= Cr$ 174.620,00.

Portant~ usando novamente a -expressa0 do modelo de juros sim-

pIes teremos:

174.620,00 = 100.000,00 (1+i.12)

i = 6,22% a.m.

i = 74.62% a.a.

Como podemos notar o valor que mede a taxa liquida e sempre me-

nor que o valor que mede .a.taxa bruta.

Entretanto ao investidor o valor que realmente interessa e aqu~

le expresso pel~ taxa líqu~da.

Portanto, em termos de modelo de juros, o mercado financeir.o, no'

caso de RDB com correçio pr~-fixada, usa principalmente o mode-

lo de juros simples.

Conforme pesquisa r ea Li.za'da junto ~ g r an d e numero de institui-

ç~es financeiras, notou-se que o modelo de juros composto para

um pequeno n9 de instituiç~es merece prefer~ncia, mas como o mer
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I

cada "como um todo'" usa o modelo de juros simples, essas insti-

tuiç~es seguem o esquema geral. Somente em suas anilises inter-

nas e em caso de resgate antecipados ~ que ~ usado o modelo de

juros compostos.

Ji nO caso dos RDB com correç~o monetiria p6s-fixada o modelo

de juros' usado e o composto, pois, a rentabilidade acompanha

a variaç~o das Obrigaç~es Reajustiv~is do Tesouro Nacional, re

girla por esse modelo.
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"111.2. Letras' de Câmbio -- L.C .

111.2.1.
.~O que sao

As' letras de Cimbio, LC, sio tttulos de renda emitidos por So~

ciedades de Cr~dito, Financiamento e Investimento - Financeiras-

com o .objetivo de obter recursos para financiar as compras a pr~

zo de bens·de consumo, como geladejras, televisores, autom6veis,

roupa, etc.

Súa característica básica e ser sempre emitida ao "portador"

isto e, o investidor nio precisa ser identificado e sua garan~

tia e dada pela financeira emitente.

,.
111.2.2. Tipos de Rendimento das L.C.

As L.C. podem ter dois tipos de rendimento:

- com cotreçao monetária pré-fixada, ram b ern c.o nh ec id a como desã-

gio ~ onde o investidor sabe com anteced~ncia qual vai ser seu

rendimento.

- com correç~o monet~ria p6s-fixada - id~ntica a das ORTN, onde

o investidor nao tem com ant~cedincia seu rendimento, p01S c

mesmo vai depender da variaç~o da ORTN no periodo de aplicaçio.

E n tr e tan to p ar a o c a.So d e L. C. o m er c a d o f i n an c e ir o tr ab a 1 h a qu.~

se que exclusivamente com o tipo de· correç~o monetária p r e+f Lx a.. -- .::.

da.

Dentro do tipo de correçio pr~-fixada as L.C. apresentam virias
~opçoes para pagamento de rendimentos:

- os rendimentos podem ser resgatados de uma so vez ao final do

vencimento;

- os rendimentos podem ser resgatados mensal, trimestral ou se-

mestralmente, ate a data do vencimento da L.C.



111.2.3. Prazo de AJllicaçã~

Os prazos de aplicação existentes para asL.C. sao aproximada-

·mente: 180 dias, 360 dias, 540 d ía s , 720 dias e ate 1.080 dias.

1II.2~4. Como Aplicar

As aplicaç~es em L.C. saobastante difundidas atraves das ag~~

cias dos bancos comerciais, mas sua aquisição pode ser feita

tambem nas Financeiras, Distribuidoras, et~.

A aplica~io minima, geralmente aceita, para as L.C., nas
.•..agen-

cias dos ban~os, esti atua.lmente na ordem de Cr$ 1.000,00.

Na aplicação em L.C. não existe nenhuma taxa de corretagem.

111.2.5. Principais ytílizaç~es
/'

Consti~uição da carteira de Fundos MGtuos: permitida a aquisi

çao de L.C., cumul~tivamente com RDB e Certificados de Dep6-

sitos Bancirios, para composi~ão desses fundos, at~ o limite

delS% do seu valor glob~l.

- Garantia de cobertura dos Recursos Tecnicos das Sociedarles Se

guradoras: permitida a aquisição de L.C. sobre o incremento

de suas reservas verificado entre demonstrativos de 2 trimes-

tres consecutivos.

Aplicaç~es das Reservas Tecinicas das Entidades de Previd~ncia

Privada: permitida a aquisição de L.C. de no miximo 20% de

suas reiervas tecnicas não comprometidas e 50% das comprometi

das.
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111.2.6. Imposto de Renda

- Pessoa Física -

As' Letras de Cimbio, com correç~o pr~-fixada, sofrem taxaçao do

imposto de renda e esse i descontado na hora da aplicaç~o ( ao·

contr~rio do RDB que e no final) sendo pago pelo investidor.

Atualmente a t~bela para o desconto do I.R. ~ a seguinte:

Prazo Percentagem de Desconto

at~ 359 d ía s 10%

de 360 a, .539 dias 9%

de 540 a 719 dias 8%

de 720 dias ou mais 7%

Esta percentagem de desconto incide sobre o Rendimento Nominal

do investidor, isto ~, sobre o valor no vencimento da L.C. (va-

lor de face) menos o investimento, se a taxa de I.R. fosse igual

a zero.

Vejamos um exemplo:

Vamos considerar uma L.C. de prazo de 360 dias com um valor de

vencimento (valor de. face) de Cr$ 182.000,00.

Admitamos que o investidor tivesse de pagar Cr$ 100.000,00 para

.adqui~i-1o~ isto s~m pagar o I.R~

Logo o rendimento nominal seri:

Cr$ 182.000,00 - Cr$ 100.000,00= C~$ 82.000,00

Nesse caso o Imposto de Renda va1eri:

- da tabela temos qu~ para o prazo de 360 dias a 'porcentagem do

I.R. vale 9%

- ~ortanto I.R. = 0,09 x 82.000,00 ~ 7.380,00

Na pritica portanto, o investidor teri que investir Cr$ .•....
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107.380)00 (Cr$ 100.000,00 +i Cr$ 7.380,00) para receber Cr$

182.000,00 ap;s 360 dias.

As L.C. com c orr e ç ao .•.,.. .
111 L' Ti :: .~~J ! ·a-. a p5s-fixada, apesar de raras) t em

a seguirtte sistem~tica de desconto de I.R.: s~mente sobre os JU-

ros ihcide o I.R. e o tributb ~ descontado na fonte no ato do re

cebimento~ de acordo com o prazo de emiss~o da L.C.

Ã opç~o do beneficiirl0, que se identificar quando do recebimen-

to dos juros, esses poderio ser incluidos na c~dula A/H, conside

rando-se como antecipaçio do imposto total devido.

- Pessoa Jurídica -

Com correçio ~onetiria pri-fixada o imposto ~ descontado na

fonte, no ato da compra, ~s mesmas taxas de pessoas físicas.

Com corr~çio monetiria p5s-fixada - Quando da declar8ç~o anual,
--. d - . 1 • 1 •a correçad monetar18 evera ser lnC~U1Qa na recelta e sujeita

a tributaçio. Para os Juros, nao incide impostos no ato de seu

recebimento mas devem ser computados na apuraçao do lucro real

e, como tal~ tributados.

111.2.7. Como Resgata.r

Os resgates de L.C. sao efetuados nas instituições onde o in-

vestidor as adquiriu, normalmente, na data de seus vencim~ntos,

pelo valor inicialmente ~stipulado e impresso no corpo das pro-

prias L.C.

Entretanto, ha situações em que o resgate pode ser efetuado an

tes da data do vencimento do trtulo.

Nesses casos o rendimento quase sempre ~ menor que o inicial-

mente combinado,_ pois, o trtülo fica sujeito entao, às condi

çoes de mercado do momento.
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111.2.8. An~lis~ do M0J~lo de Juros Usado----- ."-~._------_.•...•_.-----_ ..--._,,--.,.._~---

Aqui como no caso"dos RDB o mercado financeiro usa os conceitos

vi~tos de taxa lfquida e taxa bruta (vide 111.1.8.)

Taxa Líquida Taxa que o investidor recebe pela sua aplicaç~o,

após, a dedução do vn.lor do I.R. devido.

Taxa Bruta - Taxa que o investidor recebe pela sua aplicaç~o

a nt e s da deduçio do valor do I.R. 3evido.

Apliquemos esses conceitos ao exemplo visto em 111.2.5.

No caso tinhamos uma L.C. de prazo 360 dias com valor de venci-

menta de Cr$ 182.000,00.
Supondo que o investidor para adquiri-lo "não pagasse p I.R. "

te-riamos a seguinte situação:

_ Um investimento de Cr$ 100.000,00 pelo prazo de 360 dias ge-

rando ~m valor fi~al de Cr$ 182.000,00

Comd o modelo de juros usado nesses casos ~ o Juros Simples

temos:

PV = 100.000,00

FV = 182.000,00

n = 360 dias = I anos = 12 meses

Portan.to a taxa dessa aplicação usando a expressão do modelo

de juros simples, FV = PV. (l+n.i) vale:

182.000,00 = 100.000,00 (1+12.i)

~ 6,83% a.m.

i = 82,00% a.a.

Esta taxa como V1mos e a taxa bruta do negócio.

No caso da taxa liquida teriàmos o seguinte procedimento:

Como o imposto de renda no caso vale Cr$ 7.380,00 temos que o

investidor para adquirir a L.C. em qu~~t~o teria que investir

Cr$ 100.000,00 + Cr$ 7.380,00 = Cr$ 107.380,00.
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Logo, usando novament0 U -expressa0 do modelo de Juros simples

temos:

182.000,00 = 101.380,00 (1+12.i)"

1 = 5,79% a.m.

i = 69,49% a.a. •
Uma observaçio- importante que podemos registrar com relaçio aos'

papeis analisados ~ que com o mesmo rendimento nominal, isto ~,

taxa bruta, o RDB apresenta uma taxa liquida maior que a L.C.

ou seja 74,62% a.a. para o RDB contra 69.49% a.a. -para a L.C.

Esse fato se deve a incid~ncia do I.R. no final do prazo para o

RDB e no inicio para a L.0.

Concluindo podemos registrar que o mercado financeiro usa na

captaç~o de L.C. com correçio pr~-fixada, principalmente o mod~

lo de juros simples.,

Tamb~m ~~sse caso ~ valido o resultado da pesquisa encontrada

para o RDB com relaçi~ ao modelo de juros compostos.

As L.C. com correç~o p~s-fixadas, raras no mercado~ usariam o

modelo de juros compostos~ pois nesse caso a rentabilidade acom

panha a variaçio das Obrigaç;es Reajustiveis do Tesouro Nacional

~ue sao regidas por esse modelo.
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O~ certificados de Dcp~sito Bancirio, CDB, sao papeis de Cr~di-

to emitidos pelos bancos comerciais e bancos de investimento.

A caracteristica bisica dos CDB ~ serem emitidos .."n om í.na t ivo s

endossaveis", -isto e, apesar de s~rem nominais, podem ser trans

feridos para outra pessoaati~v~s de ;nd~sso.

A finalidade ~a emiss;o dos CDB ~ para a obtençio de recursos

para financiamento do capital de ~iro e capital fixo das empre-·

sas.

A garantia dos CDB ~ proporcionada peIds emitentes, isto e, os

bancos tome~ciais e/ou bancos de investimentos.

111.3.2., Tipos de· rendimento dos C.D.B.

Os CDS· podem ter dois tipos de rendimento:

Com correçio monetiria pr~-fixada, onde o investidor conhece

com 3nteced~ncia qual vai ser seu rendimento;

- Com corre~~o monetaria p6s-fixada - id~ntica a das ORTN, onde.

o investidor não sabe com antecedência qual vai ser seu rendi

mento, que esta amarrado a variação das ORTN.

Dentro do tipo de correçao monetaria pr~-fixada os CDn aprese~

taro varias opçoes para os rendimentos:

Os rendimentos podem s~r resgatados de uma s5 vez no final do

prazo de vencimento;

Os rendimentos podem ser resgatados mensalmente, trimestral-

mente ou semestralmente, at~ a data d~ vencimento do CDB.

111.3.3. Prazo de Aplicação
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Os prazos de aplicaç~o oxistentes para os·C.D.B. s~o os seguin-

te s : 180 dias, 160 dias, 540 dias, 720 dias e 1.080 dias, iguais

aos prazos de L.e.

111.3.4. Como Aplicar

As aplicaç~es em DeB s~o bastan~e difundidas atrav~s das ag en+

cias bancirias e bancos de investimento.

A aplicaç~o rninima, geralmente aceita ~ da ordem de Cr$ 1.000,00.

111.3.5. Pricinais Utilizac;es
.""'-,.,-~-

- Garantia de cobertura das Reservas T~cnicas das Sociedades Se

guradoras: permitida a apltcaç~o em CDB (cumulativamente com

as L.C.), de no miximo 20% das Reservas nao Comprometidas e

de 25% para as Comprometidas.

- Composiç~oda carteira de tundas MGttios de Investimento: auto

siç~o de CDE cumulativamente com L.C. e RDB.

rizada at~ o limite de 15% do valor glubal do fundo para aqui

- Aplicaçio das Resetvas T~cRicas das Entidades de Previd~ncia

Privada: permitida a aquisiç~o de CDB de - .no max~mo 20% de

suas reservas t~cnicas n~ac6mprocietidas e 50% das comprOluet!

das.

111.3;6. Imposto de Renda

to de renda e esse ~ descontado na hora da aplicaçio sendo pago

- Pessoa Física

Os CDB de correç~o monetiria pr~-fixada sofrem taxaçao do lmpo~

pele investidor.
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Atualmente a tabela para o desconto do I.R. ~e a seguinte:

Prazo Percentagem de Desconto

ate 359 dias 10%

de 360 a 53-9 dias 9%
de 540 a 719 dias 8%

de 720 ou mais 7%

Esta percentagem de desconto incide sobre o Rendimento Nominal

do Investidor, isto e, sobre o valor de vencimento do CDn menos

o -valor do investimento _feit6, considerando como n~o se pagasse

o I.R.

Vejamos um exemplo:

Vamos supor um CDB de praxo 360 dias com valor de vencimento de

Cr$ 180.000,00.

Admitamos que o investidor tivess~ de pagar Cr$ 100.000,00 para

.adquiri-10, isto sem págar o I.R.

Portanto o Rendimento Nominal seri:

Cr$ 180.000,00 - Cr$ 100.000,00 ~ Cr$80.000~00

Neste caso o I.R. seri:

- da tabela temos a porcentagem de incid~ncia de r.R. e de 90%

- portanto r-.R. = 0,09 x 80.000,00 = 7.200;00

Na pritica o investidor teri que irives~ir Cr$ 107.200,00 para

receber Cr$ 180.000,00 após 360 dias.

No caso de CDB com correçio monetiria p6s-fixada os juros -serao

tributados na fonte, no ato de seu recebimento, de acordo com o

prazo de emissio do tItulo.

Atualmente os Juros de CDB astao variando de 6% a 9% ao ano.

A opçio de benefici~rio que se identificar quando do recebimen-

todos juros, esses poder~o ser incluídos na declaraç~o de ren-
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dimentos considerando-se COmo antecipaç~o do imposto total devi

do.

- Pessoa JurIdica -

Com correç~o mbnetiria pr~-fixáda o imposto de renda ~ desconta

do na fonte. no momento da cdmpra, ~s mesmas taxas de pessoas

físicas.

Com correç~o monetiria p5s-fixada.

Quando da declaraçio anual, a correçab monetiria deveri ser in-

cluida na receita e sujeita a tributaç~o. Para os juros nao in-

cide impostos no ato de seu recebimento, mas devem ser' computa-

dos na apuraç~o do lucro real e, como ial, tributados.

111.3.7. Como Resgatar---_::-._-

o resgate dos CDB saoefetuados nas institui'ç~es onde o investi

dor os adquiriu, quase sempre, na data de seus vencimentos pelo

valor inicialmente estipulado e impresso no corpo dos COE.

Nos resgates antecipados, o rendiment? que' se cons~gue -e ~ .i s em -

pre menor que o combinado, p01S, fica sujeito is condiç~es de

mercado do momento.

111.3.8. Anilise do Modelo de Juros Usados

',:A~ui como no caso dos Recibos de Dep6sitos Bancirios e Letras

di Cimbio o ~ercado finariceiro usa os conceitos vistos de taxa

liquida e taxa bruta. (Vide 111.1.8. e 111.2.7.)

Apliquemos esses conceitos ao exemplo de I I~I. 3. 6 .: , , ,

No caso tinhamos um CDB de pra~o 360 dias com valor de vencimen

to de Cr$ 180.000,00.
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Supondo que o investidor paria adquiri-lo "não pagasse o r.R. 'I

teríamos a seguinFe situação:

- Um investimento de Cr$ 100.000,00 pelo prazo de 360 dias ge-

rando um valor final de Cr~ 182.000,00.

Como o modelo de juros usado nesses casos ~ o Juros Simples

temos:

PV -- 100.000,00

FV = 180.000,00

n - 360 dias ~ 1 ano = 12 meses

Portanto a taxa dessa aplicação usando a expressão do modelo de

juros simples FV ~ PV. (l+n.i) vale:

·180.000,00 = 100.000,00 (1+l2.i)

i = 6,66% a.m.

i ::.:80% a v a..

Essa taxa como V1mos, ~ a taxa bruta do negocio

Para o c~lculo de taxa lrquida teriamos de considerar o

do imposto de renda que vale Cr$ 7.200,00.

valor

Então o investidor para adquirir o CDB em questão teria de 1n-

vestir Cr$ 107.200,00 ou seja Cr$ 100.000,00 + 7.200,00.

Usando novamente a expressão do modelo de juros simples temos:

180.000,00 = 107.200,00 (1+12.i)

1 = 5,66% a.m.

i = 67,91 a.a.

Podemos ver que o mercado. financeiro adota iamb~m na captaçao

de CDB com correçio monetiria pr~-fixada o modelo de juros sim-

ples.

Tamb~m nesse caso podemos afirmar que as instituiç~es financei-

ras usam em suas anilises internas c nos resgates antecipados o

modelo de juros compostos.
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No caso dos CDn com correçio monet~riu p~s-[ixad~,o modelo de

juros usado -e o composto, pois, a rentabilidade acompanha a va-

r~aç~o das Obrigaç~~s Reajusiiveis do Tesouro Nacional (ORTN)

regidas por esse modelo.
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II!.4.1. º-_q-ue sao

O~ dep6sitos de poupança captados sob a forma de Cadernetas,

express~o de forte conteGdo mercado16gico, foram as apJ.icaçGes

que mais se expandiram na d~cada de 70.

Embora nos anos 1979 e 1980 tenha apr~sentado rendimentos -aquem

da taxa de inflaçio, no ano de 1.981 apresentou um rend ime.n t o

bastante atraente, 108,6% ao ano contra 95,2% ao ano de taxa

inflaci.onária.

Diferente dos outros tipos de investimentos, a caderneta de po~
. -pança nao entrega ao I nv e s t Ld o r nenhum certificado cu fecil>o co

mo e o caso das Letras de Câmbio, Certificados de Depósito Ban-

c~rio e Recibos de Depósito Bancário:

o máximo' que o investidor r e ceb e ê uma simples caderneta para

anotaçao de seus depósitos e retiradas.

Bastante difundida pela facilidade de sua aplicaç~o e pela sua

set~rança, a ~aderneta de poupança tem a garantia da institui-

ç~o financeira onde o investiddr aplica.

Entretanto para cadern~tas com valores de aplicaç~o de ate 2.000

UPC - Unidade Padr~o de Capital - valendo para o trimestre ja-

neiro/março Cr$ 1.453~96, o que dá em cruzeiros o valor de Cr$

2.907.920,00, a garantia e dobrada, pois alem da instituiçio fi
nanceira tamb~rn o governo, atrav~s do BNH - Banco Nacional de

Habitaçio garante a aplicaç~o.

I I I • 4 • 2. T i p o s d e Ca d e r n e t a d e P o u p_~~ ~

As ca~ernetas de poupança podem ser:
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a) de livre movimentaç~o - qut ~ o tipo mais conhecido, ~e a po-

pular "caderneta Je. pou p an ç a "

b) programada - ~ um tipo onde existe um prazo e uma apl:í.caçao

pr~viamente estabelecida.

1I1.4.3. 1?.~aiQ de Aplicação

No caso da caderneta de livre movimentação não existe um prazo

de aplicação, isto ~, as aplicaç;es podem ser feitas a qualquer

momento, entretanto conforme veremos adiante hi datas onde -e
conveniente que se faça a aplicação.

Para a caderneta programada ji existe um prazo de apliQaç~o que

varia de 12, 18 a 24 meses.

111.4.4. Como Aplicar

As aplicaç~es em cadernetas de poupança devem ser feitas nas

Sociedades de Cr~dito 1mobiliirio, Associação de Poupança e Em-

prestimo e Caixas Econômicas.

Entretanto, o mercado financei~o montou um esquema de c.aptaçao

de poupança atrav~s da rede de agencias bancirias que funciona

no caso, como uma extensao das Sociedades de Cr~dito Imobiliã-

rio, dando assim um poder imenso de captação ao sistema.

Em termos de valor .•. .ml.nl.mo a ser aplicado, no caso de . poupança

não existe essa fixação.

,I1I.4.5. Imposto de Renda

Com relação ao Imposto de Renda, as cadernetas de poupança -sao

consideradas como "investimentos incentivados".
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derneta de poupança podem abater valores do l.R. a pagar segun-

do.regra definida pelo Governo.

Para exemplificar, podemos citar que a obtenç~o do valor para.

abatimento do I.R ..a pagar no ano de 1.982, tendo como ano base

1.981, sera o s~guinte:

a) Saldo M~dio.de dep6sito em cadernetas de poupança em

de va].or n~o superior a Cr$ 1.239.390,00.

Percentual d~ reduç~e: 4%.

1.981

b) Saldo M~dio de dep6sito em cadernetas de poupança em

excedente a Cr$ 1.239.390,00

Percentual de reduç~o! 2%.

1.981

Entretarito, ~ necessirio lembrar que os juros ou dividendos pa-

gos pelas caderneias de poupança sio considerados pelo Fisco co

mo rendimentos tributive{s.

Nesse sentido devem ser declarados como tal na cédula A!n •..lo í m-

posto de renda.

111.4.6. Como Resgatar

o resgate no caso das caderne.tas pode ser efetuado em qualquer

momento, mas como veremos 'adiante existem datas favoráveis para.

que se faça o resgate.

~o caso da caderneta programada, o resgate, embora possa ser

efetuada em qualquer ~omento, faz cem que a poupança progr~mada

passe automiticamente a poupança de livre movimentaçio, penali-

zando assim o investidor com relaç~o aos juros pagos, que no

caso da p rog ram ad a- são um pouco maiores que a de livre m ov im en-:

taçao.
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Como a quase totalidade dos dep6sitos em cederneta de poupança

e8~~O concentrados nas contas de livre movimentaçio julgamos

fundamental analisarmos outros pontos dcs~e. ~ipo de ~aptaçao.

Base de Cálculo

Embora esse item seja de fundamental importincia para o ivesti-

dor, como veremos a seguir, nas informaç;es e propagandas fei-

tas com relaçio a caderneta de poupança nenhuma ~nfase~ dada

a esse assunto.

a) Base de cálculo par~~~~8. sem retirada no trimestre ant er.íor ,

o valor da correç~o monetária do trimestre seri obtido pela

aplicação do percentual de correção monetaria sobre a "média

·àritm~tica simplés dos saldo~mrni~os apresentados· pelacon~

ta em cada m~s do trimestre civil imediatamente anterior",

b) Base de Calculo .E.ara Conta com ret(radE no trimestre ant erior .

o valor da correçio monet~ri~ do trimestre sera obtido pe.la

áplicaçiodo percentual de correção monetária sobre o "saldo

m{nimo apresentado pela conta no trimestre civil imediatamen

te anterior".

Tamb~m para o calctilo dos j~ros óu dividendoi pagos trimestral-

mente a mesma considera~io ~ feita, isto ...
e, Conta Com e Sem Re-

tirada no trimestre anterior.

Para um melhor entendimento da base de cilculo, vejamos um

exemplo num~rico:

Vamos considerar um investidor que tenha uma caderneta de pou-

pança e que o mesmo n~o tenha realizado nenhuma retirada no tri

mestre Outubro/Novenbro/Dezembro de 1.981.



66.

Vamos supor que seu saldo .. .ffilnlmo na caderneta, em Outubro de

1;981 seja de Cr$ 100.000,00 no 1~ dia Gtil de Outubro; vamos

super que ele deposite Cr$ 8~.OOOjOO em sua caderneta e passe

a contar no segundo m~s, Novembro, no 19 dia Gtil, com um saldo

m{nimo de Cr$ 180.000,00; vamos supor finalmente que ele faça

um outro dep6sito de Cr$ 20.000,00 e venha a contar no terceiro

m~s, Dezembro, no 19 dia ~til, com um saldo mInimo de Cr$

200.000,00.

Pelo exposto teremos que a base para o c51culo de correçio mene

t~ria seri a m~dia aritm~tica dos saldos .•. .ffilnlmos apresentados

em cada mes, isto -e ,
1000.000 + 180.000 + 200.000

3
, que -. 1e 1.gua!.

a Cr$ 160.000,00.

Vamos considerar os mesmos dados do exemplo anterior so aue a.gO~ u__

ra o investidor necessitou efetuar uma retirada no trimestre Ou

tubro/Novembro/Ddezembro.

Recordando uma das regr a s do Jogo da p oup an ç a que e: "se a r e t í.

.rada efetuada no trimestre anterior n~o t)ltrapassar~a soma de

valores referente a correç~o mometiria c juros, parà efeito de

base de c~lculo, ~ como se não houvesse nenhuma retirada".

Nesse caso, supondo que a retirada tenha sido superior a corre-

ção mcinet~ria mais juros, o valor que vai servir de base de cá1

culo para a corr~ção mone~ãfia será Cr$ 100.000,00, p01S, e o

saldo mtnimo apresentado pela conta no trimestre civil imediata

mente anterior.

Portanto, de nada adiantaram as aplicaç~es efetuadas nos meses

de Novembro (Cr$ 80.000,00) e Dezembro (Cr$ 20.000,00) para

efeito de aumentar o saldo minimo para o cálculo de correçio mo

net~ria.

Isso 86. seria v~lido se o investidor n~o tivesse feito nenhuma

retirada, exceto a correç~o monetária.
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----_.-CaJ:êneia'

Um outro importan~e ponto que o investidor deve observar e com
relaç~o ao perfodo" de car~ncia.

No momento a regra ~ a seguinte:

A caderneta de poupança seri considerada em car~ncia, sem direi

to Q crEdito de correç~o ~onetiria"e juros ou dividendos, quan-
de:

a) Enquanto nao tiver completado 3 meses de exist~ncia, no caso

726.980,00 no trimestre de abertura da conta.

do saldo da conta n~o ultrapassar 500 UPC, atualmente, Cr$ ..

o ~alor Cr$ 726.980,00 esti baseado na UPC de Cr$ 1.453,96
vilida no trimestre Janeiro/Março.

b) Enquanto nio tiver completado 6 meses de exist~ncia, no caso

do s~ldo da conta ultrapassar o limite de 500 upe ou

Cr$ 726.980,00 no trimestre de abertura da conta.

- Tratamento de contas novas no período de~rencia.

As contas novas t~m um tratamento diferente no trimestre da
abertura da conta.

Esse conhecimento ~ importante do ponto de vista do "investi-

dor para saber a hora certa de fazer a aplicaç~o.

Atualmente est~o valendo as seguintes regras:

a) Contas abettas at~ o 19 dia ~til do 19 m~s do trimestre.

- Cr~dito (Correç~o ~onetiria e Juros) calculado Com base
no saldo minimo da conta no trimestre, verificado a par-
tir da data de abertura.

b) Contas abertas apos o 19 dia~til do 19 ~mes do trimestre
e" at~ o 19 dia ~til do 29 -rn e s do trimestre.



Cr~dito (Correçio Monet~ria é Jures) calculada sobre 2/3

do saldo mrnimo da con~n do tríruestre~ verificado a par-

tir da data da abertura.

c) Contas abertas ap~s o 19 dia ~til do 29 rues do trimestre

ati o 19 dia ~til do 39 m~s do trimestre.

- Cr~dito (Correçio Monetiria e Juros) calculado sobre 1/3

do saldo mrnimo da conta do trimestre, verificado a par-

tir da data da abertura.

d) Contas ab~rtas ap6s O 19 dia ~til do 39 -mes do trimestre.

N~o haveri cr~dito(Correç~o Monetiria e Juros) no tri-

mestre de abertura da conta.

111.4.8. Anilise do Modelo de Juros Usado

Tanto na caderneta de poupança de livre movimentaç~o como na

programada o modelo de juros usado e o composto.

111.4.8.1. Correçio Monetiria

Confor~e vimos a caderneta de Roupança tem uma parcela de co~

reç~o monetiria que ~ paga trimestralmente e.seu valor ~ me-

dido'com relaç~o a variaçi~ da UPC-Unidade Padr~o de Capital

no trimestre civil considerado:

Por sua vez a UPC ~ medida baseada na var1açao das ORTN no

mesmo período.

Portanto, ~ correç~o monetiria das cadernetas de poupança re-

pres.entam exatamente a variaç~o das ORTN no periodo considera

do.

111.4.8.2. Juros o~ Dividendos

No caso da caderneta de poupança de livre movimentaç~o a taxa

de juros ê fixa de 6% ao ano, pagos trimestralmente, ou seja,

em cada trimestre e pago a parcela de 1,467% de juros aos in-

vestidores.
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'r •vejamos uma do mlode l o de juros usado na caderneta

de poupança de livre movim~ntaçio, para um investidor que te

nha feito um dep6sito de Cr$ 100.000,00 em 19 de janeiro de

1.981 enio tenl18 feito nenhuma retirada durante todo o ano.

A correçio monet~ria e juros pagos durante o ano de 1.981 fo

ram os seguintes:

o investimento teve entao o seguinte fluxo:

- A f{nal do 19 trimestre

Correção Monetaria Cr$ 100.000 x 1,1.887 = Cr$ 118.870}OO.

.Juros Cr$ 118.870 x 1,01lf67 ==Cr$ 120.613,82 •

Ao final do 29 trimestre

Co rr e ç a o Monetária :::Cr$120.,613~'82x 1,1910 = Ci:j$Ilf3.651,06

Juros = Cr$ 143.651,06 x 1,01467 = Cr$ 145.758,t~2

- Ao final do 39 trimestre

Correção Monetaria == Cr$ 145.758,42 x 1,1854 Cr$ 172.782,03

Juros:: Cr$ 172.782,03 x 1,01467 = Cr$ 175.316,74

- Ao finaL do 49 trimestre

Correç~o Monetária Cr$ 175.316,74 x 1,1731 = Cr$ 205.664,07

Juros:: Cr.$ 205.664,07 x 1,01467 Cr$ 208.681,16

~ortanto o investimento de Qr$ 100.000,00 no inIcio do ano,

dia 19 de janeiro, apresentou no dia 19 de janeiro de 1982 o

valor de Cr$ 208.681,16.
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Desta maneira podemos perceber que os aplicadores em caderne

ta de poupança em 1.981 obtiveram um rendimento de

:ao ano em suas aplicaç~es~

108,68%
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tII.5. Open-l1ark:.!

Antes de falarmos 'especificamente sobre o Open-Market, vejamos

algumas decisões que levaram essa modalidade de investimento a

uma situaçio bastante p~rticular no contexto do mercado finan-

ceiro ..

- Em 1.96.1+, com a finalidade de dotar as autoridades monetárias

de instrumentos'mais ágeis e objetivos para o controle da e~

pans~o dos meios de pagamentos e financiamentos dos d~ficits

do Tesouro, criou-se, atrav~s da lei 4.357 d~ 16-07-64 as

Obrigaç~es do Tesouro Nacional com cliusula de reajustamento

do valor nominal do título.

- Em 1.964, atrav~s da lei 4.595 de 31-12-64, lei da reforma

banciria~ entre outras determinações criou-se o Banco Cen-

traI do Brasil, atribuindo-lhe. entre outras tarefas, a de re

guIar o volume dos meios de pagamento is reais necessidades

.da economia nacional, com o objetivo de manter a expansao do
"'d' .•. ) -e 1 -cre 1to em TIlve. compat1ve com a programaçao financeira do

governo.

- Em 1.970, atrav~s do Decreto lei 1.079, de 21-01-70, foram

criadas as Letras do Tesouro Nacional) LTN.

- Em 04.09.76 atrav~s da Reso1uçio 366, foram disciplinados os

compromissos de "recompra ou compra e de re v errd a ou' venda 11

de títulos de renda fixa negociados.

- E~ 14-11-79 foi implantado o Sistema Especial de Liquidaç~o

e Cust6dia para os papeis LTN e em 21-01-80 para os pape i s,

ORTN.

As de~isões citadas e suas complementaç~es ao longo do tempo,

proporC10naram ao Open-Market as seguintes caractcrIsticas:
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a) Ser um instrumento dePolItica Monetiria do Governo, atrav~s

das operaç~es de compra e venda de títulos pGblicos pelo Ban

co Central com o objetivo de controlar a liquidez da econo-

mia.

b) Financiar a dívida pGblica e novos investimentos atrav~s da

emiss~o'de novos tltulos p~blicos.

c) possibilitar - 'as pessoas rlsicas e jurídicas, aplicações das

sobras de caixa a curtíssimo, curto e m~dio prazo.

Com isso respondemos ao nosso item o que ~ o Open.

Vejamos a.gora. corno se encontra o f"uncionamento atual do Open-

,Market, em termos p r â t í co s " no mercado financeiro.

Nesse caso precisamoé considerar os seguintes pontos:

Primeiramente, temos de conceituar um Mercado Primirio ou de

Administraç~Q PGblica, onde sio colocados os' tItulas .Federais

(LTN, ORTN) através do Banco Central, visando fornecer recursos

ao governo para cobertura de seus eventuais d~ficits orçamenti-

rio e realizações de novos investime~tos.

- Em segundb lugar, temos de conceituar o Mercado Secundirio,

que é aque I e d en om in ados im p I e sm en te de" Op en--11ar k e til, onde

se desenvolvem as operaç~es com títulos pGblicos e pri~ados ~

qrie t~m como urna de'suas caracterrsticas principais a inexis-

t~ncia de um local físico definido para a Lu t eraç a o. entre a

oferta e procura.

R neste mercado que operam as pessoas flsicas e jurídicas e

também o Banco Central nas chamadas Operações de Mercado Aber

to (Open-Market Operaiion) que sio definidas como as opera-

ç~es de compra e venda de títulos federais (LTN - Letras do

Tesouro Nacional e ORTN - Obrigações Reajustive.is do Tesouro



73.

Nacional) por parte do Banco Central, visando com isso ajus-

tar a liquidez do sistema economico is necessidades determina

das pelas autoridad~s monetirias.

111.5.1. Participantes do Open-Mnrket e seus objetivos

- Banco Central - participa nas operaçoes do Open-Market no Mer

cada Primirio como captador de recursos para financiamento de

d{vida p~blica e novos investimentos e no Mercado

como instrumento de Pol{tica Monetiria do governo.

Secundirio

Instittitç~es Financeiras - participam nas Ope~aç~es do Open-

Market no Mercado Secundirio com os seguintes objetivos:

a) Manutenção de uma carteira de títulos com a finalidade de

lucro ao atuar co~o repassador de trtulos do governo.

b) Man~tenção de títulos como reserva para cobertura de caix&

- Peisoas Físicas e Pessoas Jurídiias - participam das .op e r a+

ç~es de Open-Market no Mer6ado Secundirio com o objetivo de

realizarem lucro~ atrav~sde suas ~plicaç~es em prazos curtis

iimos, curtos e m~dio.

111.5.2. Garantia das 0xerações

As operaç;es em Open-Market são garantidas pel~s LTN -

do Tesouro Nacional; ORTN - Obri~aç~~s Reajustiveis do

Letras

Tesouro

Nacion~l, Obrigações Reajustiveis dos Tesouros Estaduais;

(Tesouro Paulista), ORTJ (Tesouro Carioca); LC (Letras de

ORTP

Câm-

.bio); CDB - Certificados de Dep6sito Bancirio; DB - Deb~ntures,

etc.

Um ponto a destacar ~ que no caso das Pesso~s Físicas a

tia tem que ser necessariamente em LTN ou ORTN.

garan-
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111.5.3. Prazo de A..Q]jc.ação!

o' prazo de aplicação varia em função da necessidade do investi-

do~, podendo ser desde 1 dia - aplicaç~es denominadas de Over-

Night - at~ um prazo bem mais longo.

Na p r à t Lc a nota-se .que dificilmente são concretizadas -operaçoes

com prazo superJor a 90 dias.

111.5.4. Valor das Aplicaç;es

Não existe um valor minimo para as aplicaç;es de Open-Harket
,

apesar das instituiç;es financeiras, de um modo' geral, não acei

tarem pequenas importâncias, valor inferior a Cr$ 50.000,00 pa-

ra operaç;es de Open - prazo acima de 1 semana ou mais - e Cr$
-1.000.000,00 para as operaçoes de Over-Night - prazo de 1 dia.

111.5.5. Onde Aplicar

As aplicaç;es de Open-Market pod~m ser efetuadas atrav~s das

Corretoras de Valores e Câmbio, Distribuidoras de Titulos e Va-

lores Mobiliirios, Bancos d~ Investimento e Bancos Comerciais

por interm~dio de suas ag~ncias.

111.5 •.6. Imposto de Renda

- Pessoa Fisica -

Com relação ao I.R ..hi insençao de seu pagamento na fonte para

operaç;es de Open-Market.

Entretanto com relaçãb a: rendimentos auferidos nas operaçoes de

prazo inferior a 90 dias ~ necessário relaciona-los e declara -

los na c ~du la A/Bna d ee Lar a ç ao de rendimentos.

Caso o prazo seja superior a 90 dias estarão isentos de tributa

-çac.
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- Pessoa Jurídica -

As receitas provenientes de apf{caç~es no Open-Market devem ser

incluidas no lucro real para apuraç~o do lucro tributivel.

111.5.7. Como resgatar

Normalmente o valor referente ao resgate ê creditado na conta

do investidor, na data do vencimento da operaç~o. Caso contri-

rio, nessa data, estara disponível um cheque referente ao resga

te.

Ca~o o investidor necessite de resgate antecipado, deveri comu

nicar-se com a in~tituiç~o onde efetuou a .aplicaç~o e combióar

a nova taxa de resgate, pois, normalmente a taxa no resgat~ an-

tecipado ê menor que a taxa inicial~ente combinada.

o novo valor do resgate seri creditado em conta corrente ou pa-

go em cheque na data acertada.

III.5~8. Tipos de Opera~es do Open-Market no Mercado Secundi-

rio.

a) Compra e Venda definitiva

. Realizadas conforme o preço de mercado do dia, para o trtu

lo em refer~ncia.
,

Efetuadas principalmente, entre'Instituiç~es Financeiras.

b) Venda com Re20mpra Datada

~ Venda com compromisso de Recompra num Prazo e Taxa pri-de-

terminados i a modalidade"mais comum para Aplicaç~es de

Pessoas Físicas e Jurfdicas •

• Realizadas por Instituiç~es Financeiras, Pessoas Físicas e

Jurídicas.
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c) Venda com Recompra em Aberto

• Venda com compromisso de Recompra a qualquer tempo, com

uma Taxa pr~-determinada de Recompra. O Cliente pede d res

gate quando lhe convier, caso contririo a aplicaçio

rendendo juros até o que seja solicitado o resgate.

fica

~ uma operação realizada, basicamente por Pessoas

apesar de estar aberta ~ara pessoas JurIdicas.

Físicas

d) Venda a preço de Mercado

• Venda com compromis~o de Recompra a qualquer tempo, ao

preço vigente no ~ercado, tanto na Venda como na Recompra.

A Recompra s6 é realizada a pedido do cliente.

• Este tipo de operaçao é realizada por Pessoa ~urIdica e Fi

sica.

e) Compra com Revenda

• Compra com compromisso de Revenda i uma taxa e Prazo pre-

determinado.

• Realizada somente entre Instituições Financeiras

111.5.9. Anilise do Modelo deJ~ros Usado

Nesse aspecto temos de considerar o prazo em que é feito a

operação de Open-Maiket.

. "
Prazo da O~eração ê de I dia - Operação de

Night.

Over-

Nesse caso é usado uma "mistura" de modelo de juros

e modelo de juros compostos.

simples
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Isto porque, no caso da taxa, dada sempre ao .•.mes, usa-se o

modelo de juros simples para passa-la ao dia e no caso da

apuraçio do rendimento da o~eraç~o usa-se o modelo compos-

to, pois a mesma ~ capitalizada dia a dia.

Para um melhor entendimento vejamos o acompanhamento de uma

operaç~~ real de Over-Night por um perfodo de 10 dias.

o período analizado ~ o do, dia 4 ad dia 13 de janeiro de

1.982.

Nesse período as taxas de Over-Night foram 9,5% a.m." 9;5%

a.m., 9,3% a.m., 8% a.m., 2,2% a.m., (período de sexta a do

mingo), 7,30% a.m., 7,20% a.m. e 8,20% a.m.

Podemos' enta.o fazer a s egu í n t e tabela supondo um valor de

Cr$ 1.000.000,00 aplicado.

I
VALOR APLICADO DIA TAXA GA.l.\lHO VALOR FINAL

- (% ao mês)

1. 000 . 000,00 l~ 9,5% 3.166,67 1.003.166.67--- --"-.-

1.003.1.?6,67 5 9,5% 3.176,69 1. 006 .343 ,36
"

1.006.343,36 6 9,3% 3.119,66 Il.OO9.4<;]-,03J
1. 009 .463 ,03_ 7 8,0% 2.691,90 1.012.154,93~

1.012.154,93 8,9,10 2,2% 2.226,74 1.014.381.67

1.016.850.0~1.014.381,67 11 7-,3% 2.468,33

~_.016.850,00 12 7,2% . 2.440,44 1. 019.290, i.4

1~.786,O61.019.290,44 1. 022.076,50
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.Como podemos ver, para o cilculo do ganho ~ aplicado o mode

lode juros simples, pois:

1.000.000 x 9,5 x 1 = 3.166,67
100 x 30

~ -que e equivalente ao PV;i.n da expressa0 de juros isimples

PV = PV (.l+n.i).

Entretanto, esse ganho ~ capitalizado com relaçio ao

tal inicial (Cr$ 1.000.000,00) passando para Cr$ 1.003.166,67.

E ~ esse novo valor que seri usado como capital inicial da

-operaçao do dia posterior~

Esse procedimento conceitua o modelo de juros composto.

Por essa razio ~ que falamos que na pritica nas -operaçoes

de Over~Night ~ usada uma "mis t u r a " de juros simples e JU--

ros c;ompostos.

b ) Prazo da Opera~o ~ superior a J. dia - Opera-

-çoes de 2J?en •.

-Nas operaçoes chamadas de Open, onde o 'prazo e maior, qua-

se sempre entre la e 30 dias, b modelo de Juros
...•
e o juros

simples.

Vejamos um exemplo:

Consideremos uma ap1icaçio de Ci$ 500.000,00 em uma opera-

çio de Operi por um prazo de 15 dias a taxa de 4,5% ao mis.

Temos entio que o rendimento da operaçio será calculado

através da -expressa0:

500.000 x
4,5 x 15 11.250

100 x 30
Portanto o valor final seri Cr$. 511.250,00.
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Como vemos o valor acima pode ser obtido aplicando-se dire-

tamente a express~o do modelo de juros simples

FV = PV.(l+n.i)

ou seja

FV = 500.000.(1+15. 4,5 )
100 x 30

FV = 511.250

Finalizando podemos ver que em termos de Open-Market temos

o uso tanto de modelo simples como do modelo composto depen

dendo do prazo da operaçao .

.111.6. Letras do Tesouro Nacional - LTN.

111.6.1. O que -sao -

As Letras do Tesouro Nacional, LTN, sao titulos da Dívida pGbli

ca~ criadas atrav~s do decreto-le n9 1.079 de 29-01-70 ..

As LTN éao emitidas pelo Banco Central, agente do Tesouro Nacio

nal, que e tamb~m o responsivel p~la sua coloc~çio e resgate.

A característica b5sica das LTN ~-serem emitidas exclusivamente

na modalidade ao portador.

Dessa maneira, ganham uma extraordin~ria flexibilidade que per-

mite atender ao~ grandes volumes
~que sao negociados diariamente

no mercado financeiro.

Uma outra característica das LTN e que elas não são emitidas fi

sicamente, isto - -e, nao e entregue ao comprador nenhuma cautela

representando a LTN.

Isto se deve a uma resolução do Banco Central de n9 564 de .20

de setembro de 1.979 que instituiu a emissio escrituraI das LTN.
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I

Nesse tipo de emis~io as compras e vendas sao registradas atra-

v~s de um processamento contibil.

Atualmente as compras e vendas ~e LTN estao sendo processadas

atrav~s de um sistema de teleprocessamento denominado SELIC -

Sistema Especial de Liquidaç~o eCust6dia.

Pela importincia desse, sistema no mercado financeiro veremos

mais adiante, III.6.7., a descriç~o d~ SELIC:

Uma das principais finalidade das LTN ~ proporcionar ao govern~

atrav~s do Banco Central, um instrumento de captaçao de recur-

sos para financiar a divida pGblica e novos investimentos.

111.6.2. Colocaç~o e prazo de Aplicaçi~

-A colocaç~o das LTN ~ feita pelo Banco Central atrav~s de lei":

l~es peri6dicos: se~anais para os trtulos de 91 e 182 dias e

mensais- para·os de 365 dias de prazo a vencer.

Para os dois primeiros tipos de LTN, os leil~es realizam-se as

2as. feiras e os pagamentos de titulos adquiridos ocorrem nas'

l~as. f e i r a s s e g u in t e s , d a' d a ,t:a de. s ua e mi s são .

Os leil~es são feitos somente nas cidades de são Paulo e Rio de

Janeiro.

As LTN de 365 dias, entretanto, sio licitadas nas principais ci
dades do Brasil, onde o Ban~o Central possui depend~ncias, nor-

malmente na 2a. semana de cada m~s, e as propostas de compra s~o

apresentadas durante tr~s dias ~teis consecutivos, de 2a. a 4a.

feira.

N

A em1ssao dos titulas respectivos ~ feiia 8 dias ap6s o encerra

mento do prazo de recebimento das propostas, quando se di o pa-

gamentb por parte das instituiç~es financeiras das LTN adquiri-

das.
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Os leil~esrealizados pelo Banco Central d6 podem ser frequenta

do pelas instituiç~es financeiras.

Portanto, qualquer outra institui~io ou pessoas físicas intere~

sadas em comprar diretamente nos leil~es terio que faze-lo atra

vis de uma instituiçio financeira.

O volume total ~: ser colocado semanal e mensal i divul~~do ant~

cipadamente pelo Banco Central, mediante a publicaçio de comun!

cados pela imprensa e as instituiç~es financeiras participantes

podem individualmente oferecer-se a comprar qualquer quantidade

de títulb~ desde que seja compatível com as suas .característi-

cas operacionais.

Dessa forma os participantes do mercado sempre t~m conhecimento

da quantidade de títul~s a ser colocada e consequentemente a

ser resgatada num det~rminado prazcr.

Em funçio dessas características o mercado pode em qualquer mo-

mento levantar a quantidade de LTN em circulaçio.

Uma outra característica dos leil~es i que para as LTN de 91 e

182 dias eles sao do tipoc6mpetitivo, ou seja, as instituiç~es

financeiras t~m a liberdade de oferecer seu preço para adquiri-

rem os lotes postos ã venda, sempre em um valor total mínimo de

Cr$ I ·milhio de cruzeiros.

A seleçio das ofertas e.feita pelo Banco Central em oidem decres

cente de preç~s.

Dess~ forma, as iristituiç~es que tiverem oferecido os preços de

compra mais elevados ~erio contempladas.

Os preços oferecidos baseiam-se principalmente nas condiç~es de

liq~idez do sistema financeiro do dia do leilio e nas perspect!
-vas de seu comportamento futuro, que sao correlacionadas a uma

sirie d~ fatores como a política monetária em vigor e a perfor-



82.

mance geral da economia.

De uma maneira geral tem-se obsérvado que o Banco Central dis-

tribui os volumes ofertados pelas instituiç~es financeiras de

forma que uma instituiç~o isoladamente nio venha adqui~ir urna

partida do leilão, tal que lhe permita uma atitude monopolística

do me~cado.

Para as LTN de 365 dias, dois tipos de ofertas podem ser apre-

sentadas: do tipo competitivo, conforme descrevemos anteriormen

te e ofertas nao competitivas.

o procedimento das ofertas nio competitivas e o seguinte: urna

instituiçio esti interessada em participar do leilio e propoe-

se a comprar um determinado volume de LTN - o mínimo e de Cr$ ..

100 mil e o miximo de Cr$ 5 milh~es de cruzeiros, mas omite o

preço que gostaria de pagar.

O preço de aquisiçio seri ~eterminado pelopr6prio Banco Cen-

tral que usa como crit~rio o preço m~dio das propostas competi-

tivas.apresentadas.

Para todos os tipos de leilio, uma vez encerrada a apuraçao, o

Banco Central comunica diretamente o resultado apurado a cada

uma das instituições participantes relativamente a sua proposta,

e divulga pel~ imprensa~ no dia seguinte, as taxas miximas, me-

dia e mínima das propostas aceitas.

Vide Anexo 4 a variaçio do Volum~ de LTN relativamente ao prazo

de emissio de 91,182 e 365 dias.

111.6.3. o mercado de LTN

O mercado de LTN ê o mais organizado entre os existentes para

os papeis de renda fixa. Ele funciona atraves da participação

de um certo nfimero de instituições financeiras previamente cre-
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denciadas pelo Banco Central denominadas "dealers" que necessa-

riamente cotam, tanto para compra como para venda, cada um dos

38 vencimentos existentes de LTN.

Os vencimentos mencionados referem-se ao so~at6rio das 26 sema-

nas de maturidade das LTN de 182 dias a vencer onde as 13 pri-

meiras semanas coincidem com as LTN,de 91 dias a vencer, ma1S

li vencimentos de LTN de 365 dias.

As cotaç~es das LTN em mercado variam continuamente ·em função

de uma sitie de fatores que afetam a liquidez do sistema finan-

ceiro.

Em consequ~ncia, o comportamento das taxa~ nesse mercado oscila

livremente de acordo com as condições de oferta e procura de

fundos verificados a cada momento.

Alim disso, tendo em vista que as instituições participantes no

mercado operam principalmente por 'conta pr6pria, vemos que ~ o

seu patrimônio que i investido nessas LTN. Portanto, as caract~

rísticas citadas garantem uma extrema acuidade no estabelecimen

to das taxas dos neg6cios efetuados.

Ver Anexos 5,6~7, a variação das LTN, por prazo de em1ssao com

relação as taxas.

Remuneração dos participantes

Para as instituições financeiras que possuem uma carteira'pro-

pria de LTN a remuneração nominal consiste na diferença

os preços de compra e venda, denominada "spread".

entre

-Já as instituições que apenas negociam com LTN atuando como in-
-termediarias, por conta e ordem de terceiros, a remuneraçao e

recebida atravis de comissão, corretagem ou taxa de prestação de

serV1ço.
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b). . Outros tipos de transaçoes com LTN

Alim das transaço~s de compra e venda definitiva, o mercado de

LTN apresenta uma sirie de alternativas para os investidores que

desejam minimizar os riscos de flutuação de taxas.

Tais ~lternativas caracterizam-se por operaçoes com garantia de

recompra, por parte da instituição· financeira vendedora e -sao

disciplinadas pelo Banco Central atravis da Resolução 366 de

09-04-76 e seus complementos.

As modalidades atualmente apresentadas -sao:

b~i~Venda com data e taxa pr~-fixadas - as condiç~es da operaçao

são estabelecidas desde logo, e a recompra se di automatica-•
mente na data combinada sem necessidade ,de qualquer :aviso

prévio.

h.2-Venda com data em aberto e ta~a pr~-fi~ada - pode existir um

prazo de carência mínimo e/ou máximo para o exercício da

opçao de revenda, ou a combinação de um conjunto de taxas

proporcionais .ao prazo em que a recompra pode~i se efetivar .

.A opção. para o exercício da. revenda e geralmente do investi-

dor.

b~J~Venda com data pr~-fixada é taxa eci aberto - nesse caso o 1n
-v~stidor tem garantia de liquidez da operaçao ao fim de um

certo prazo, .a uma taxa compatível com as condições de merca

do da epoca.

b.~-Venda com data e taxa em aberto - o investidor tem garantia

de liquidei a qualquer momento que lhe convier, i taxa em

vigor no mercado i ocasião,para as LTN de id~ntico prazo a

vencer. Geralmente, é o investidor que tem a opçao para o

exercício da revenda.
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A operaç~o de recompra ~ um compromisso itico entre as institui '

-çoes financeiras e os investidores, criando obrigaç~es rec{pro-

c a s , isto é, não so a Ln st í t u í ç ao. financeira compromete-se a

camprar de valta as LTN vendidas, como também 6s investidores

obrigam-se a vender as LTN nas condiç~es estabelecidas inicial-

mente.

Devemos acrescentar que as oper a ç oe s descritas "b s L;" e "b.2." s a o

reguladas pelo Banco Central através da resolução 366 e as ope-

r aç c es "b.3." e'!'b.4,." ficam somente tcondic í.on ada s às condições de

mercado. ''

Tais condiç~es, naturalmente, podem ser alteradas durante o pe-

r{odo de aplicação desde que haja concordância de ambas as par-

tes envolvidas, para novos parâmetros da operação.

P'o r parte da ins ti t u í ç áo financeira', 08 acordos de recompra con~

tituem-se em hibil mecanismo 'de financiamento ae carteira de tI

tulos.

'Isso porque, ao efetuar urna operação de recompra, a in~tituiçio

não se desfaz do papel vendido e tem a certeza de que c teri' de

voita em sua carteira ao final de um determinado prazo.

Essa pritica permite a instituição financeira'programar suas,

negociações futuras além de permitir afixação de um preço futu

ro de compra, igual ao valor de' recompra, que deveri ser compa-

trvel com as condiç~es de mercado riri dia da recompra

Por o ut ro 1a do , no s c a sos' de "venda com data p ré-f ix ad a e taxa

em aberta" e "venda co m data e taxa em aberto", a instituição

financeira tem tamb~m como alternativa recomprar as LTN a qual-

quer momento, mediante prévio entendimento com o investidor, pe,!.

mitindo assim um acompanhamento melhor das tend~nciasdo merca-

do.
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! pritica bastante difundida no mercado as operaçoes de "finan-
..

ciamento por um dia:" que são basicamente operações de recompra

realizadas entre instituições financeirast com data e taxa pre-

viamente fixadas de acordo com as condições de liquide~ no mer-

cado monetário.

Ver Anexo 8, os Financiamentos por um ~ia.

o tipo mais comum de r ecomp ra de ·LTN realizada em mercado e

aquele em que a data e a taxa são previam~nte fixados, seguind~

se aquele em que a data e em aberto e a taxa i pr~-fixada.

'c):t Liquidez das LTN.

o mercado de LTN i destacadamente o que apresenta as melhores

condições de liquidez entre todos os p~peis negociados no merca

do financeiro, tendo em vista os volumes negociados diariamente,

~ompras'e vendas, superando atualmente a casa dos 700 bilhões

de cruzeiros.

Ver Anexo 9, Volume Negociado de LTN graficamente.

Essas transaçoes concentram-se basicamente no Open-Market, no

Mercado Secundirio (I) e correspondem a investimentos das disp~

nibilidades o~ excedentes de caixa das principais empresas do

país e .t amb àm de um grande número de pessoas físicas.

Um dos principais motivos. dessa enorme liquidez se deve ao ta~o

de tambim o B~nco Central, operar no Mercado Secundirio exclusi-

vamente com as LTN.

, (1) Mercado Secundirio - Também conhecido como Open-Market ou Mercado Aber-

to é onde se desenvolve as operações com títulos públicos e privados..
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Ess~s op~raçoes cortsistem na compra e/ou venda de LTN diretamen

te junto a instituiç~es financeiras especializadas, com o obje-

tivo de influenciar o nível das reservas bancirias, e por via

de consequincia~ a expansio dos meios de pagamentos.

Como essa atuaçao do Banco Central destina-se a afetar o siste-

ma financeiro corno um todo, os volumes negociados sio geralmen-

te elevados, o que condiciona o merca~.o desses títulos a mov~-

mentar-se com grande dinamismo.

111.6.4. Relacionam~nto'Instituiç~es Financeiras versus Banco.

Central .

.Objetivando.uma melhor implementaçio da política monet~ria, o

Banco Central seleciorta um conjunto de instituiç~es financeiras

com as quais opera diretamente no Open-Market (Mercado iecundi-

rio) e nomeia-as "dealers", que a p art í r de eu t ao passam a d·~-

sempenhar importantes funç~es no segmento de curto prazo do mer

cada financeiro.

As exigincias bisicas para o credenciamento de uma instituição

financeira c om o "dealer" são: .c omp a r ec ime n t o s í st em à t í co nos

leil~es de ofertas públicas de LTN, alto nível de ética e tecni

ca operacional, presença ativa em todas as faixas de mercado de

LTN e a capacidade de bancar consideravel carteira de LTN.

Sendo o -numero de" d e a I e r s" cred en c ia dos b a.s t an te r e du z i do em

relação ao número de instituiç~es financeiras opera.ndo nesse se..s.

mento de mercado, tal fato acirra a competi~io entre os partici

pantes, aumentando a eficiência técnico-operacional desse merca

do como um todo.

Cabe entao ao Banco Central, com ~ase em seus critérios de ava-

liação, selecionar seus "dealers".
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, -A esses nao cabe, portanto, o direito de reinvidicar essa condi

çio, mesmo porque nio hi emissio ou fornecimento de nenhum doeu

mento oficial atestando a c ond íç Eo de "dealer", sendo o proces-

50 todo informal.

Esse tipo de r~lacion~mento implica em que não sejam divulgados

nem o desempenho da função "dealer" nem a perda da condiçio pa-

ra exe rce+La , porque pode refletir ind,evidamente nas demais ati

vidades da respec~iva instituição.

A funçio "dealer" do Banco Central nas operações de Open-Market

(Mercado Secundirio) situa as instituições deten~oras de talt!

tulo em urna posi~io de grande ~esponsabilidade pela manutenção

do equilíbrio desse mercado,' de sua dinamica e de seus .pa dr o e s

éticos.

A manu t en ç áo desse equilibrio, entretanto, depende da boa perfor

mance d a~ demai s Ln st itu içõe s f inance ira s, denominadas "brckers"
.'

que participam desse mercado.

Dessa forma os "brokers" sao fundamentais ao mercado e seu pa-

pel principal é desenvolver um grande movi~ento junto aos inves

tidores no sentido da iritermedi~çio dos neg6cios com LTN.

A liquidez das LTN negociadas pelos "brokers" repousa nos

"dealers" e para que haja um melhor equilibrio no mercado, cada

"dealer" deve selecionar alguns "brokers" e com esses desenvol-

ver, tanto quanto possIvel, um esquema de relacionamento seme-

lhante àquele do Banco Central com o "dealer".

Devido a caracterIstica dinâmica do mercado de LTN a posição de

"de.a I er" a 1c an ç a da p e I a in s t itu i çã o fin an c e ira n io e v i ta I ic ia ,

isto é, ela pode perder tal condição a ~ualquer momento e ser

substituida por outra institui~ão financeira, comumente denomi-

na da" p ré - de a 1e r", que j i v inh a de sem p e.n h an do ta is f un ç õ e sem
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mercado, embora sem relacionamento operacional direto com o Ban

co Central.

o conceito de "dealer" conforme vimos, pode ser também encontr!:

do em outros papeis que nio as LTN. Dadas as caracterfsticas de

opera~ionalidade dos tItulas estaduais, virias instituiç~es fi-

nanceiras desempenham essas funç~es no mercado desses tftulos

embo ra de uma mane ira um pouco menos r'fg í da do que nos seus con

gêneres federais, pois, nesses casos nao existe um relacionamen

to com os objetivos de polftica mone~iria, que sio sempre con-

trolados pelo Banco Central no mercado das LTN.

De uma maneira geral podemos dizer que a caracterfstica bisica

.q u e destingue uma Ln s t i t u í ç ao financeira como "dealer" 'de t I t u-:

lo~ é a sua disposiçio de carregar, por co~ta p~6pria, uma car-

teira de papeis, com recursos de seu pr6prio capital e riedidus

por terc~iros em operaç~es de titulas' co~o recompras, empresti-
.!

mos com garantia de papeis, etc.

"
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111.6.5.

As principais utilizaç~es da LTN S80:

- tm substituiçio ao dep~sito no Banco Central do valor em moe-

da estrangeira correspondendo aos recursos oriundos do experior

que.nio estiverem empregados em operaç~es de repasse.

Ou seja, os bancos comerciais e d~ investimento podem aplicar

o equivalente em cr~zeiros em LTN dos recursos mencionados a-

cima, que ser~o mantidos em conta especifica de cust6diano

Banco Central at~ a data.da efetivaç~o do repasse, quando en-

't~o esies trtulos (LTN) poder~o ser novamente negociados em

mercado.

Garantia de cobertura das reservas t~cnicas 'das S~ciedades Se

guradoras.

- Composiç~o da carteira de Fundos Fis~aia - Decreto Lei _. 157

e Fundos Mútuos de Investimento.

Compo~içio da carteira de Sociedades de Investimentos - Decre

to Lei 1401 - destinada espe~ialmente i captaç~o de

externos.

recursos

Constituiçio do dep~sito compuls~rio dos bancos comerciais.

- Composiç~o das Reservas T~cnicas das entidades de Previd~ncia

Privada.

- Aplicaç~es das Entidades Públicas n~o Financeiras como autar-

quias, empresas públicas e Sbciedades de economia mista inte-

grantes da administraç~o federal indireta.
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111.6.6. Imposto de Renda

-O orgao emissor nao retem imposto na fonte quando da colocação

ou' resgate das LTN.

- Pessoa Física -

Os reridimentos auferidos em aquisiç;es e subsequentes vendas ou

resgates em prazo inferior a 90 (noventa) dias, devem ser decla

rados na cédula A/B da declaração anual de imposto de renda.

Para prazos superiores a 90 dias, os rendimentos sao isentos de

t r,i b u t a ç ã o •

Pessoa Jurídica -

As receitas provenientes de negociação com LTN são incluidas no

lucro real para apuraçao do lucro tributável.

111.6.7. Sistema Especial de Liquíd?...são e Custódia {SELIC)

Com a grande evolução por que 'passou o Mercado Aberto, notada-

mente com relação as Letras do Tesouro Nacional - LTN -, as ta-

refas de registro e controle começaram a ficar muito lentas em

relação a velocidade de negociação desses trtulo~.

Para dinamizar o processo de registro e negociação das LTN, o

Banco Central implantou no Rio de Janeiro um serviço de telepr~

cessamento, oferecendo aos usuários do Mercado Aberto c~ me10
-eficiente de registro e controle das operaçoes efetuadas, aumen

tando ainda o nrvel de segurari~a. Desse modo, as transfe~~ncias

de LTN passaram a ser processadas através do processamento ele

tr~nico de dados (computador).

o SELIC, consiste no processamento, via computador, das opera-

ç~es de compra e venda das LTN realizadas no mercado aberto.
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Esse processamento se faz, d ir e t.amen t e , através de debitos e crê d í+

ditos nas contas das instituiç~es financ~iras, junto aos Bancos Co-

merciais e Banco Central.

A finalidade do SELIC é prover segurança e efici~ncia a toda mecani

ca operacional do mercado. Isso porque, as transaçoes financeiras

do mercado aberto costumam ser efetuadas através dos chamados "che-

ques administrativos" (cheques.emitid9s pelas instituiç~es financei

ra s) •

Esses cheques por -sua vez so sao compensados na noite do dia em que

a transaçao e efetuada e seus fundos ficim disponfveis somente as

14 horas do dia seguinte.

Entretanto, a praxe do mercado financeiro brasileiro tem sido a de

transferincia dos titu1~s no dia em que a transaçio é efe~uada.

Conseguentemente, '0 vendedor dos tItu10s efetivamente vende i vista

e recebe a prazo (1 dia), pois tem de esperar .a compensaç~o do che-

que que recebeu.
,

O SELIC, ~~io dispensar a emiss~o de cheques, uma vez que todas as

1iquidaç~es s~o feitas com base em fundos imediatamente disponfveis,

(recursos em conta corrente banciria) por parte das instituiç~es

nos bancos.

No caso das transaçoes de compra e venda de LTN o SELIC as faz por'

simples lançamentos' de d~bitos e cr~ditos nas contas das institui-

ç~es financeiras e seus clientes, eliminando assim as transferências

~rsicas do titulo e cheques.

O sucesso do SELIC estimulou o Banco Central c estender p sistema a

outros papeis públicos.

Nesse sentido em janeiro de ·1.980 as Obrigaç~es Reajustiveis do Te-

souro Nacional - ORTN - Obrigaç~es Estaduais e demais papeis muni-

cipais com correç~o monetiria p6s-fixada passaram a utilizar-se do

sistema SELIC com a interveni~ncia ~rovis6ria do Banco do Brasil

onde:est~~ sendo custodiados oi trtulos mencionados.
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111.6.8. Anilise do Modelo de Juros Usado

A neg~ciaçio das L~N no mercado financeiro sio realizadas atra-

vês de "taxa de desconto ao anou portanto o modelo que está por

tris dessas negociaç~es é o modelo de juros antecipado.

Nesse sentido vejamos a tabela abaixo, publicada diariamente em

jornais, a respeito das taxas de negociaç~es de LTN.

--.--~
LTN - Indicador de Mercado

I

Taxa de Desconto ao ano (%)
Dias ' , vencer Vencimentoa Compra Venda

"7 17/03 73,00 I' 71,07-
14 24/03 72,20 71,6.0

21 31/03 I 70,87 69,57

28 7/04 70,40 69,70

35 14/04 69,70 69,04

· · · ·
í

',· · · ·
· · · ·.
· · · •

"· · · ·
· · · · i

315 01/01 50,94 ' '. 49,80 _._-~
336 ' 09/02 49,74 48 >.47 i--l
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Como podemos notar, pela iabela, a tomada'de decis~o em se com-

prar ou vender LTN é'necessário sabermos a rentabilidade da LTN

pols, somente com a taxa de descDnto nio é possivel comparar se

é vantagem ou n~o, por exemplo, comprar um lote de LTN ou CDB~

Certificados de Depósito Bancário.

Para o cálculo da rentabilidade da LTN, o mercado financeiro usa

geralmente o modelo de juros simples e o período é normalmente
.•.o mesa

A título de exemplo vejamos a rentabilidade mensal- para compra.

da LTN com prazo de 28 dias com vencimento em 7 de abril de ...

1982.

Primeiramente temos que calcular o chamado preço unitirio ou va

lar presente da LTN.

·para isso vamos admitir que no seu vencimento a LTN em questao

tenha um valor final de 100 cruzeiros.

Usando a expressa0 do modelo de Juros antecipados temos:

·PV = FV . (l-i.n)

PV = 100 (1- 70 40 x 28).
360 x 100

PV = 94,5244

~Usando agora a expressa0 do modelo de juros ~imples temos:

FV = PV . (l+n.i) ou i =
Substituindo os val~res temo~:

FV =

PV .-

n ==

i ==

100

28 dias

?
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L~:~244 1J 1
~ = -

28

i .. = I 'O, 2 O 6 9 % ao dia

i 6,21% -= ao mes.

Portqnto, podemos notar que, a LTN Com taxa de desconto de

70,40% ao ano tem uma rentahilidad~ mensal, medida no mode

lo de juros simples, de 6,21% ao m~s.

De~sa forma, com a taxa de rentabilidade, podem ser toma-

das decis~es a respeito d~ investimentos em LTN.

. . .r
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111.7. Obrigaç~es Reajustiveis do Tesouro Nacional - ORTN

11.1.7 .1. ~-O que sao

As ORTN são títulos da Dívida Pública, criados atraves da ·lei

n9 4357 de 16 de julho de 1.964.

As ORTN são emitidas pelo Banco do Br~sil sob a coordenação e

contrriledo Banco Central.

Os certificados de ORTN emitidos apresentam valores bastante di

ferentes, pois dependem do· número de títulos que contem cada

certificado.

As modalidades de emissao das ORTN podem ser: ao portador, no-

minativas-endossiveis e nominativas-intransfetíveis.

Uma das característica mais importante das ORTN é que seu valor

nominal funciona como um "parâmeto" 'par a. todos os títulos de

correção pós-fixada.

Nos neg6cióscom ORTN não existe a figura da comissão de corre-

tagem para a instituição financeira intermediadora da operação.

111.7.2. Coloca~ão no Mercado

Existem duas maneiras pela qual as ORTN -sao colocadas no merca-

do financeiro: leilão e substituição

a) Leilão de ORTN

As ORTN podem ser colocadas no mercado através de leilões com

petitivos e não competitivQs dentro das mesmas característi-

cas descritas para os leil~es de LTN de 365 dias.

Esses leil~es ocorrem exclusivamente em praças em que o Ban-

co Central mantém depend~ncia e deles só podem participar

instituiç~es financeiras.
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As pessoas físicas e demais instituições que quiserem partici

par desses leilões deveria faze-lo atravis das 'instituições

financeiras credenciadas.

o volume de títulos a ser leiloado i previamente ;diiulgadd

pe~o imprensa.

As prop6stas de compra de ORTN ~io recebidas pelo Banco Cen-
..

traI numa 3a. e 5a. feirad~ semana seguinte ao leilio e ap6s
-a apuraçao das ofertas de compra apresentadas em todas as de

pend~ncias do Banco Central, o ~esultado i ~omunicado direta

mente a cada licitante.

o pagamento dos títulos adquiridos o~orre no dia 15 de cada

m~s ou em data pr6xima, 'sendo a cust6dia e a respectiva li~

quidaçio financeira pro~essada atrav~s do Sistema Especial de

Liquidação e Cust6dia - SELIC.

Nas propostas competitivas, o preço dos títulos varia livre-

me~te n~o guardando, portanto, qualqtier limitaçio em relaçio

ao valor nominal da ORTN, vigorante no mes de emissio do pa-

pelo

Nesse caso a proposta mínima e de 1.000 ORTN.

Para
,

as ~ropostas nio competitivas, o pr~ço dos títulos sera

igual ao preço midio que for apurado nas propostas co~petiti

vaso

Nossa modalidade, a proposta mínima i de 1.000 ORTN e a mâxi

ma i de 10.000 ORTN, observando o limite de ati 5.000 para

~ada prazo.

Entretanto~ com vistas a atender aos interesses da política

monetiria e da administração da drvida pfiblica. de tempos em

tempos, esses leilões têm sido suspensos.
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b) Substituiç~o de ORTN

Atravis da poiiaria n9 07 do Minist~rio da Fazenda de 12 de

janeiro de 1977, foi introduzido o sistema de colocação me-

diante a substituição facultativa a ORTN.

Es~a substituição se refere as modalidades nominativa-endos-

sivel ,e ao portador que mediante forma e condição tornadas

p~blicas pelo Banco Central atrav~s de editais divulgados p~

imprensa podem ser trocadas por outras ORTN.

Atual~ente as ORTN apresentadas por pessoas frsicas e jur{d!

cas para substituição, cujos vencimentos ocorrem nos meses

fixados nos editais, serã? substitui~as por outras ORTN com

prazo de'vencimento de 2 anos a juros de 6% ao ano e/ou

anos a juros de 8% ao ano~

A apresntaçao das ORTN fora do pr~zo estipulado no~ editais
I

Lmp lí.ca na perda automática desse processo de substituiç.ão.

111.7.3. COhdiç2es deNego~iação

As ORTN sao largamente nego~iadas no Open-Market, possuindo

liquidez imediata em face do grande número de investidores

que aplicam recursos nesses papeis para vários prazos. Após

as LTN as ORTN são os trtulos mais negnciados nesse mercado.

Para tanto, muito contri~ui os dois sistemas de colocação,

leilão de substituição, no mercado primário, (1) que permitê

as instituiç~es financeiras melhores cotaç~es desses papeis,

já que a emissão ~ limitada e ocorre sem termos-de concorr~n

eia mais adequados.

(l} Mercado Primário - ~ o mercado onde são colocados os trtulos federais
LTN, e ORTN, atrav~s do Banco Central visando fornecer recursos ao g~
verno para cobertura de seus eventuais d~ficits l1r9amcntãr-iq~/()u r.ea
lizaç2es de novos investimentos.
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Em funçio de suas pr5prias caracterrstica, com o valor nomi-

nal variivel a cada mes e a impossibilidade de se conher Ii a

.priori" o seu valor de resgate, o preço das ORTN estabeleci-

do nos negocios definitivos e funçio de uma serie de variá-

veis como: prazD de vencimento, perspectiva de correçio mon~

tária, iuros inclusos, condiç~es de oferta e procura do tí-

tulo, etc.

Entretanto se o título for de curto prazo a vencer, de tal

modo que se possa considerar um perIodo vilido para elabora-

çio de estimativas de valores futuros de resgate, a sua neg~

ciação e feita levando-se em conta uma taxa de rentabilidade

para o comprador.

'Caso nao se tenha uma estimativa confiáVel p~ra seus valores

de resgate, asinstituiç~es t~m como ref~r~ncia um ág~o ou

(2) -para ~ papel sem correçao e ao preço resultante

sao 'adicionados os respectivos juros inclusos, de acordo com

o seu prazo e taxa de juros.

As transaç~es definitivas, compra e venda~ -sao praticadas com

maior frequ~ncia entre as in~titui~~es financeiras, mas as

operaç~es com acordos d~ recompra sio tambem em grandes pro-

porçoes.

As operaç~es com garantia de recompra a preços fixos realiza

das entre instituiç~es f(nancei~as sio praticadas nas mesmas

características descritas para as LTN, sendo mais frequentes

aquelas em que o prazo e a taxa de rentabilidade no período

de aplicaçio -sao previamente estabelecida~.

~) ágio/deságio - percentual incidente sobre o valor nominal corrigido

da ORTN no mês.
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Com relaçio ao prazo de resgate temos os seguintes tipos de

ORTN em negoci~ção atualmente:

Prazo de resgate 2 anos 5 anos

Taxa de Juros 6% a.a. 8% a •a .

Correçio Monetária mensaJ,. mensal

Pagamento de juros s.emestral·· semest:ra~

~ntretanto, existe e~ circulaçio ORTN de prazo de resgate de

5 anos com juros de 6% a.a. decorrente de substituiç~es ant~

riores a Julho de 1978, mês inicial da vigência do co~unica-

do de n~mero 605 do Banco Central qu~ elevou as taxas de ju-

ros das ORTN aos níveis acima especificados.

111.7.4. Resgate

As OkTN sào resgatadas pelo valor nominal reajustado que V1-

gora no mes, acrescido dos Juros correspondentes ao último

semestre de vida do título.

Entretanto, de acordo com o decreto-lei n9 599 de 28de Maio

de 1969, as ORTN podem ser emitidas com cláusula que assegu-
'.re aos seus portadores optarem quando dos seus vencimentos

pelo r~ajustamento de seus valores, segundo dois tipo~ de

-correçao:

a) Correçio monetária

b) correção cambia~

No caso da correção monetária, os parâmetros básicos para o

cálculo dos valores nominais reajustados são a inflação cor-

rente e a expectativa anual.da inflação.
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-No caso da correçao cambial os dados bisiGOS .vá.r;áçãos

de cotação do cruzeiro no mercado de cimbio entre as data~ de

emissão e resgate dos tltulos.

Porem, a portaria n9 809 de 16 de outubro de 1979 do Minist~rio

da Fazenda restringe essa opção de resgate pela correção carn-

bial as ORTN de 5 anos emitidas at~ 31 de Outubro de 1980.

111.7.5. Principais Utilizações

As principais utilizações das ORTN -sao:

C au ç ão, f ia.nç a ou. de p o s it o p ar a re cur so s j un tos a quaisquer

repartições e autarquias federais desde que os titulas sejam

da modalidade ao portador ou nominativa-endossivel e tenha p~

10 menos 2 anos para o resgate.

Pagamento de qualquer tributo federal, decorridos 30 dias da

data do vencimento das ORTN adquiridas voluntariamente.

- Garantia de coberturas das reservas t~cnicas das Sociedades

Seguradoras.

Constituiçio do deposito compulsorio dos bancos comerciais.

- Constituição da carteira de Fundos MGtuos.

Aplicação das ieservas t~cnic~s das Entidades de Previd~ncia

privada.

- Aplicações das Entidades PGblicas não Financeiras - As autar-

quias, empresas pGblicas e sociedades de economia mista; inte

grantes da Administração Federal indireta bem como as funda-

çõ~s supervisionadas pela União podem adquirir ORTN, com dis-

ponibilidades resultantes de suas receitas proprias, atravis

do Banco Central.
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II1.7.6. Imposto clt! Renda

- Pessoa Física

Os Juros serao sempre tributados na fonte, no ato de seu recebi

menta, de acordo com o prazo de emissão do título, ou seja cem

prazo de 2 anos taxa de 25% e com prazo de 5 anos de 20%.

No caso de rendimentos auferidos em aquisiç~es e subsequentes

vendas ou resgates em prazo inferior a 90 (noventa) dias e abri

gatôrio a inclusão desses rendimentos na cedula A/B.da declaração

anual do imposto de renda.

No caso .da s ap Lí caç oe s com prazo igualou superior a 90 (noven-

ta) dias, a parcela do rendimento (diferença entre os preços de

compra e venda ou resgate) correspondente i variação do valor

nominal do título entre as datas de aquisição e revenda ou res-

gate e corisiderada correção monetiria e, como tal, isenta do p~

gamento de imposto de renda.

~.Pessoa Jurídica -

Todo e qualquer rendimento auferido, inclusive receitas de cor-

reção monetiria são incluidas no lucro real para apuraçao do lu

cro t r Lbu t av e L,
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111.7.7. Anilise do Modelo de Juros Usados

No caso das ORTN temos' dois tipos de pagamentos; juros e correção mo

netiri~ c, em consequ~ncia dois modelos de juros entram na sua comp~

sição.

Par~ o circulo dos juros e usado o modelo de juros simples e para a

correção monetiria ~ usado o modelo de juros compostos.

No caso dos juros, as·ORTN pagam semestralmente, mas a base de cilcu

.10 ê mensal e as correções mone tarias são obtidas a t rav es de estimati

vas que levam em conta a inflação corrente e a expectativa da infla-

-çao.

Vejamos um exemplo de corno se calcula a rentabilidade de uma

no m~rcado finartceiro.

ORTN

Vamos supor uma ORTN de prazo 2 anos com juros .de 6% ao ano com data

de vencimento em 15.06.8.3 e data da opera~ão ~m 26.01.82, sendo de

Cr$ 1.489,~5 o valor de negociação de cada ORTN.

As projeções de correção monetiria utilizadas são:

Data

01.10.81
01.11.81
01.12.81
01.01.82
01.02.82
'01.03.82
01.04.82
01.05.82
01.06.82
01.07.82
01.08.82
01-.09.82
01.10.82
01.11.82
01.12.82' ' .

· .
....................................................
.................. - .
....................................................
....................................................
...................... "." .
.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• li .•

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

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

.... ' ' .

.......................................... '" .....
· " .
· " " " " .. "

" ••• " " ••• e " •• " ••••••• " ••• "••

Valor ORTN

1.239,39
1.310,04
1.382,09
1.453,96
1.526,66
1.601,47
1.678,34
1.758,90
1.839,91
1..922,60
2.009,12
2.099,53
2.194,01
2.292,74
2.395,91



110.

Data Valor ORTN

01.01.83
01.02·.83
01.03.83
01.04.83

• ••• '•••••••••••••••• e' e •••• 2.506,12
2.623,91
2.749,86
2.884,60

· ' .
·,- .
• ••••••••••••• e e ••••••••••

01.05.83 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.028,83
01.06.83
01.07.83

· . 3..180,27
3.339.,28

a) Cálculo dos Juros

Os juros de ORTN -sao pagos de 6 em 6 meses, no 19 dia do ~mes sen

do que um dos meses ~ o de vencimento.

Portanto no caso em análise os juros -vaç ser pagos nos meses de

j unh o e dezembro

Juros em junho/8~

6 x OR4/82 + 6 OR"'/8~X ."> L. +x ORS/82 + 6

100x12 100x12 100x12

6 6 6
x OR2/82 +

100x12 lOOx12 100x12

J -1
6

100x12

.1
1

= 6 ( 1.758,90+ 1.67~,34 + 1.601,47 + 1.526,66 + 1.453,96 +1.382.00)
lOOx12

J1 47,01 cruzeiros de Juros a ser pago para cada ORTN.
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Juros em Dezembro/82

J2 = 6 • C OR11/82 + ORlO/82 + OR9/82 + OR8/82 + OR7/82 + OR6/82 )
100x12

6= -_--.::-._-
100x12

(2.292,74+ 2.194,01 + 2.099,53+ 2.009,12+ 1.922,60 +1.839,82

= 61,79 cruzeiros de juros a ser pago a cada ORTN

Juros em Junho/83

6

100:r.12

6=-_...:...-_--
100x12

. (3.028,83 + 2.884,60 + 2.749,86+ 2.623,91+ 2.506,12 +2.395,91

= 80,95 cruzeiros de Juros a ser pago a cada ORTN.

b) Correçio Monet~ria

Conforme' podemos constatar da tabela de projeç~es em junho de 1983

o valor nominal da ORTN seri de 3.180,27 cruzeiros.

Com os valores dos juros, da ORTN projetado para a data do venC1-

mento5 junho/a3, e o valor 'da negociaçio 1.489,95 cruzeiros pode-

mos construir o seguinte fluxo de caixa:

fS"95
O 126 309 505• ----~------------~&~I-'-------'------Gt {di.,)

161;r9

I::?

80,~
:;,160,27
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Usando agora o modelo de juros composto pod~mos escrever a ~egui~

te equação ::

(1+0309_1-"---'------- +

(1+i)309.i
3.261,22 (L+i)505_1

(1+i) 505.i
* 1.489,95 ( 1+i)126_1

= 47,01 . + 61,79

Resolvendo vem

i = 0,1655% ao dia

i = 5,09% ao mes

i = 82,86% ao ano

Portanto a rentabilidade da ORTN analizada, dentro das condiç~es

estipuladas, serã de 5,09% ~ao mes ou 82,86% ao ano.
I'

* A equação acima pode ser resolvida através do métodó de tentativas ou com

as mãquinas financeiras especiais.
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III.8. Debintures - DR

III. 8.1. -O que sao

Debintures sao tItulos de cr~dito emitidos por empresas constitui

das em Sociedades An~nimas.

Essas emiss;es sao disciplinadas pela Comissio de Valores Mobilii

rios - CVM - que tamb~m fiscaliza a distribuiçio, negociaçio e in

termediaçio dessas debintures no mercado de valores mobiliirios.

As deb~ntures pod~m ser classificadas segundo os seguintes crité-

rios: n

a) guanto a Forma

Adebinture pode ser emitida sob a forma ao portador ou endos-

sivel; sio proibidas a emissao de ~ebintures sob a forma nomi-"

nativa. ",

b) Quanto ao tipo

A debinture pode ser conv~rsrvel em açao - ou seja, titulos

de divida, resgatáveis em dinheiro, ou a opçao do debenturis

ta, conversiveis em aç;es da sociedade an3nima emitente.

Nesse caso, sio estabelecidas condiç;es adici6nai~ relaciona

das aos termos de con~ersio de titulas por aç;es e aos peri~

dos em que tal faculdade pode ser ex~rcida.

A debêntur~ pode ser simples, ou seja, representam uma dívi-

da da empresa com o debenturista e s5 podem ser resgatadas a

dinheiro.

c) Quanto ao vencimento

A debênture pode ter stia epoca de vencimento pré-fixada ou en-

tao p~de ficar condicionada i ocorrência de determinadas condi

ç~es para vencimento.
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Entretanto, qualquer que seja o tipo de vencimento, na escri-

tura de emissio deve ficar claro i ~poca do vencimento da de-

binture ou as condiç;es em que d mesmo deve ocorrer.

d) Quanto -as especies de garantia

E bom salientarmos que nesse caso'a classificaçio tem um cara

ter bastante a.ca dêmí co , pois, ao separarmos as d eb ân t u r es quan

to as especies de garantia em duas categorias: .com e sem ga-

rantia, nio devemos perder de vista, que mesmo as denominadas

~ebintures sem garanti~, juridicamente, possuem determinados

privilegios e pr~ferincias.

111. 8.2. Evoluçio das Deb~ntures

Pela importincia que os títulos denominados debintures passa-

ram a ~epresentar, particularmente no ano de 1.981, no mercado

financeiro, vamos mostrar uma síntese de como se deu essa evo-

Ate 1.965, o mercado. de ~eb~ntures no Brasil ficou praticamen-

te paralisado devido aos altos índices de í n f laç áo que ,'corroiam

o valor nominal dos títulos sem que, em ~ontra partida, exi~tii

sem mecanis~os de correçio desse" ~itado valor.

Com a introdução dos coeficientes d~ correção monetaria nas de

binturcs em 1.965, atraves da Lei de Mercado de Capitais, lei

n9 4728, surgiu a real possibilidade de vir a ser criado um

verdadeiro mercado de debêntures.

Ainda nessa epoca, outros textos legais foram divulgados com o

fito de dar os limites básicos desse "mercado" quais sejam," a

criação de deb~nturesconversíveis em açoes, a regulamentaçio
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dos Bancos de Investimento e de Desenvolvimento e o disciplin~

menta das emiss~es p~blicas .de valores mobiliirios.

Apesar desses aspectos formais o que surgiu a partir de 1.965

foi apenas um esboço de me~cado de debinttires e essa situaçio

perd~rou ati aproximadamente 1.978 quando entio, o mercado de

debêntures realmente passou a se desenvolver.

Uma das principais causas apontadas para essa cstagnaçiodo mer

cado:de debêntures no perrodo mencionado foi a ~xiitência de

uma.politica generalizada de amparos oficiais aos setores fun-

damentais da economia.

Para reforçar e~sa causa sio mencionados os seguin~es pontos:

Todo o segmentó de capital privado nacional do s~tor

rio da economia (agrIcola e mineraçio) esti ampar~do por ;cre

dito ~ubsidiados ou apoiado por aportes de capital a fundo

perdido;

Quase todos os segmentos méis dinimicos do setor secundirio

da economia ( industria de base e de transformaçio em geral)

controlados por capital nacional, por um-longo perrodo de tem

po evoluiram is custas de programas oficiais de cr~dito a lon

go prazo, em geral subsidi2do~;

- Uma parcela substancial do setor terciirio da economia está

sob a tutela estatal (serviços p~blicos).

_ Somente cerca de aproximadamente um terço da economia brasi-

leira está sob o controle d~ capital privado nacional.

Evidentemente que numa econom1a com Da pontos acima menciona-

dos um mercado de debintures perde sua razio de ser.
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Entretanto, a partir de 1.979 o governo atravis do Conselho Mó

netirio Nacional - CMN, comecou a rever a pol!tica de subsidios

e em meados de 1980 iniciou uma po1!tica de restriç;es na ex-

pansio credit!cia, continuando com essapo1!tica em i.981, o

que foi um fator altamente estimulante para o mercado de debên

tures.

Nesse sentido apresentamos um quadro com a evoluçio quantitati

va das emiss;es p~b1ica~ de debêntures desde que,o,Banco Cen-

traI passou a registrar e controlar tais emiss~ess que foi em

&etembro de 1.965.

Registro de Emiss~es P~blicas de Debêntures

Ano n9 de Emiss~es Valor (mil ORTN)--
1965 6 1.252

1966 16 881·,

1967 8 257

1968 5 4.659

1969 4 274

1970 6 1.862

1971 1 40

1972 O O

1973 5 '1.000

1974 3 1.194

1975 2 882

1976 3 2.642

1977 2 451

1978 2 1.480

1979 7 5.248

1980 44 27.322

1981 185 152.857

Fonte: Ba.nco Central c Comissio Valores:Mobiliãrios.
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Como podemos notar, no ano'de 1.980 e 1.981 o .•.
mume ro de 1ança-

mentos; realmente sigrtific4tivo quando comparado com qualquer

ano anterior.

, '

',I

/
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111.8.3. Negociação em Mercado

o tipo ma1S frequente de colocação das debintures no mercado são 05

chamados "underwriting" no qual a empresa emitente recebe em data

certa, das insiituiç~es financeiras que garantem o lançamento, a to

talid~de do valor das d~bintures.

Outra forma de colocação no mercado ~ o tipo denominado "melhor es-

forço", onde as instituições financeiras realizam sucessivas vendas

"a clientes, sem bancar a emissão, transferindo periodicamente a em-

presa emitente 05 recursos proveniente~ das vendas~

A colocação de debintures no mercado financeiro esti condicionada ao

registro previ o na Comissão de Valores Mobiiiãrios -CVM, sem o qual•
esse· orgão pode~ã suspender a emissão pfiblica.

Um outro aspecto na negociação em mercado é que as debintures con-

verslveis ou simples, s~o negociadas em mercado da mesma forma que

8S Obrigaçõ~s Re~justiveis do Tesouro Nacional - ORTN.

Nas transações de compra e venda definitiva, como a maioria desses

tltulos tem um prazo longo de vencimento, e estabelecido um percen-

tual, incidente sobre o valor nominal do mis, para o papel denomin~

_do "careca" (sem juros), e ao preço resultante são adicionados os

juros referentes ao prazo decorrido do filtimo pagamento.

As operações com garantia de .recompra onde ~ fixado uma taxa de ren

tabilidade ou preço de recompra s~ podem ser assumidas com institui

ções .financeiras.

Acordos de recompra com clierites lastreados com debintures so po-

dem ser efetuados a preço de mercado, ou seja, a instituição finan-

ceira fornece ao seu cliente a garanti~ da liquidez a qualquer mo-

menta que lhe convier ou em data previamente combinada entre as pOE

tes (isso no Op en+Ha rk e r) .
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111.8.4. Principais Utilizações

Composiçio da Carteira de Sociedades da Investimento destinada es

pecifitamente i captaçio de recursos externos;obrigat~ri~ a par-

ticipaçio de no minimo 50% dovalorg10bal das aplicações do 'in-

vestimento estrangeiro em (ações ou) debêntures conversiveis em

ações de emissio de Sociedades An;nimas de capital abert6 contro-

ladas por capitais privados nacionais, adquiridas por subscriçio

ou em.Bolsa de Valores.

Co~stituiçio do Dep~sito com~u1s~rio dos bancos comerciais;

Garantia das Reservas T~cnicas das Sociedades Seguradoras;

Composi~io da carteira de Fundos Fiscais;

.Composiçio da carteira de Fundos M~tuos;

Aplicações das Reservas T~cnicas das Entidades de Previdência Pri

vada.

111.8.5. Imposto de Renda

- Pessoa Física -

Os juros pagos pelas Debêritures sao sempre tributados na fonte, no

ato de seu recebimento, de ~cordo com o prazo de emissao do título.

A opçio do beneficiirio que se identificar quando do recebimento dos

juros, esses poderio ser inclui dos na c~dula A/B,.conslderando-se como

antecipaçio do imposto total devido aquele que houver sido desconta-

do na fonte.

- Pessoa Jurídica -

Todo e qualquer rendimento auferido, -inclusive receitas de correçao

monetiria sio incl6idas no lucro real. Os juros nio sofrem incidên-

cia de imposto de renda na fonte, mas sao computados no lucro real,

e como tal, tributados.
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II1.8.6. Incentivo Fiscal

No caso da pessoa física, o gov~rno considera a aplicaçio em deb~n-

tures como um investimento incentivado.

Nesse sentido, pode ser abatido do imposto de renda devido, 5% do

investimertto efetuado em deb~ntures simples e 6% do investimento efe

tuado em deb~ntures- conversíveis -em açoes, -com prazo de resgate nao

inferior a 2 anos.

Para gozar do in~entivo descrito ~ necessirio q~e o investidor dei-

xe as debintures adquiridas em cust6dia, em uma instituiçio financei

ra, por um período de 2 anos consecutivos

111.8.7. Anilise do Modelo de Juros Usado

As deb~ntures conforme vimos siotrtulos que t~m correçio monetiria.

De uma maneira geral, no mercadofínanceiro, os títulos com corre·~

ç~o monetiria seguem o m~smo esquema de cilculo das Obrigaç~es Rea-

justiveis do Tesouro Nacional - ORTN.

Nesse caso teríamos dois modelos de juros para o cilculo dos paga-

mentos; juros simples para o pagamento dos juros e juros compostos

para o pagamento da correção monetiria.

Entr~tanto, as deb~ntures apesar de serem tItulos -com correçao mone-

tiria, no .caso do pagamento dos juros, -nao seguem o modelo das ORT~

i~to~, pagam os juros atrav~s do· modelo de juros compostos.

Portanto, as deb~ntures· usam somente em seus cilculos o modelo de

juros compostos.
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Nesse sentido, vejamos as principais caracterfsticas das debintures

atravis de lançamentos realizados no mercado financeiro.,

a) Equjpament6s Vil1ares S.A.

Valor do lançamento Cr$ 1.109.881.820,00

Quantidade de debintures 7.270

Valor Nominal Cr$ l52.6~6,00, correspondente a

100 ORTN ..de f ev ere i ro de 1.982.

Correção Monetária de acôrdo com os índices das ORTN.

Juros 8% ao ano, pagaveis trimestralmen-

te, ã razão de 1,94265%.

Data de emissão e vencimento: 01/02/82 e 01/02/87

Forma, Esp~cie e Garantia ao portado~s da esp~cie sem prefe-

rência, terão a coobrigação das

lnduatrias Villares S.A. como fia~

dora e principal pagadora.

Conversibilidade em Aç~e8 Inconversíveis

b) Industrias Semeraro S.A. - SEMER

Valor de lançamento Cr $ 5 O O • 04.0.1 7 2, OO

Quantidade de debintures 3.618

Valor Nominal Cr$ 138.209,00 - equivalente a 100

ORTN de dezembro de 1.981.

Correção Monetiria de acôrdo com os índices das ORTN.

Juros :.12% ao ano, pagiveis trimestralme~

te, no dia 19 (primeiro) dos meses

de março, jtinho~ setembro e dezem-

bro ou primeiro dia ~til posterior,

- -a razao de 2,87373%.

Data de emiss~o e vencimento: 01/12/81 e '01/12/84.

Forma e, Espécie ao portador, com garantia f1utuan-

te.
Tipo Simples, • 4'.~nconverS1ve1S -em açoes.
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. c) Eu c a t e x S', A. In d u s t r i a e Come r c io •

Valor do lançamento

Quantidade de debêntu~es

Cr$ 500.016.844,00

3.439

Valor Nominal Cr$ 145.396,00, equivalente a 100

ORTN de janeiro de 1.982

Correção Monetária de acôrdo com os índices das ORTN

Juros 9% ao ano, pagáveis trimestralme~

t~ i razão de 2~177818l% sobre o

valor nominal atualizado monetaria

mente·, no 19 dia dos meses· de ja-

neiro, abril, julho e outubro, ou

no 19 dia ~tilsubsequente.

Data de emissão e vencimento: 01/01/82 e 01/01/87

Forma e Espécie Ao portador, e da espécie com ~ga-

rantia flutuante.

Tipo .' . -' .... "..,s1mples, nao converS1ve1S em açoes.

Finalmente, vejamos um exemplo real do cilculo da rentabilidade de

debêntures para podermos observ~r melhor a parte relativa ao cilcu-

10 dos juros.

Emp re S 8. Dow - Quimica

Emissão 01/09/81

Vencimento 01/03/83

Pagamento Juros: semestral a razão de 5,830052% (12% ao ano)

Cad~ Debênture equivale a 100 ORTN

Data de Operaçaô:'·26/0l/82

Valor de Negociação de cada Debênture: 156.500,00
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a) Calculo do Juros

Os juros das debêntures, no caso, -serao pagos semestralmente, nos

meses de março e setembro.

Juros em março/82

Jl = 0,05830052 x ORTN3/82 x Qte.ORTN.

onde: 0,0583005 taxa de juros expressa em decimal.

ORTN3/82 i o valor estimado da ORTN em março de 82.

Qte.ORTN significa o número de ORTN equivalente a uma

debinture, no caso 100.

Para a estimativa da ORTN sera usada a tabela dada em

111.7.7.

Porta.nto,

J = 0,05830052 x 1.601,47 x 100. 1

Juros em Setembro/82

J2 = 0,05830052 x ORTN9/82 x 100

Jz 0,05830052 x 2.099,53 x 100

J2 = 12.240,37

J3 = 0,05830053 x ~RTN3/a3 x 100

J3 0,05830053 x 2.749,86 x 100

J3 - 16.031,83
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b) Correçio Monetiria

Da tabel~ de correç~es monetiria projetadas, em 111.7.7., temos

que~ em março de 1983 a ORTN va1eri 2.749,86.

Logo 100 ORTN = 1 Deb;nture ~ 274.986,00

Com os valores dos juros, da deb;nture projetada para a data do

vencimento, março 83, e o valor da negociação 156.500,00 cruzei

ros podemos construir o seguinte fluxo de caixa:

156500.00

i = ?

16.031.83
274.988.009.336,65 12.240,37

Usando agora o modelo de Juros compostos ~odemos escrever a se-

guinte -equaçao:

* 156.500 = 9.336,65
(1+i)34_1 + 12.240,37 (~ .)218 1J.+1 - +

(1 i)34 •.+1 .1 (1 :)218.+1 .1

+ 291.017,83
0+i)399._1

{l+i)399.i

rr e so 1vendo vem: í = 0,1870% ao dia
i = 5,76 0' ao meslo

i =95,90 % ao ano

Portanto, a rentabilidade da debinture inalisada, dentro das condi-

~~es estipuladas, seri de 5~76% ao m~s ou 95,90% .ao ano.

1< A equação acima pode ser resolvida através do metodo de tentativa ou com

máquinas financeiras especiais.
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111.9.
,

Obrigaç~es Reajustaveis dos Tesouros Estaduais.

Da mesma forma ~ue a area Federal. tamb~m os Estados vem aumentando

sua capacidade de investimento usando o mecanismo da Dívida Pública

como um instrumento comp Le me n t ar cld e captação de recursos.

Esse mecartismo consiste na colocação de títulos pelos Estados dire-

tamente no mercado financeiro.

Dentre as vantagens desse sistema destacam-se:

o não pagamento de comiss~es is instituiç~es financeiras que inte~

mediam o cr~dito, pois, no caso os Estados lança~ seus tI'tulos di

retamente no mercado financeiro, sem intermediirio;

- outro ponto importante ~ que a· Dívida Púbiica sendo um empr~stimo),

nao aumenta a caiga tributiria incidente sobre a população . :esta-

dual.

Portanto, uma boa. programaçao da Drvida P~blica,' garante as autorida
.'

des estadu~is maior flexibilidade de negociação, possibilitando a

obtenção de recursos por essa via, s~ encontrando limites de .f a t o

nos índices de endividamento e desembolso estabelecidos pelo Senado

Federal.

obrigaç~es reajustiveis estaduais existentes mercado -As no sao:

Obrigações Reajustãveis do Tesouro do Estado de são Paulo ORTP

- Obriga:ç~es Reajustãveis do Tesouro do Estado de Minas Gerais - ORTl'1

- Obrigaç~es Re a.jus t âv e í s do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - ORTJ·

- Ob r Lg a ç o e s Reajustãveis do 'r.esouro do Estado do Rio Grande do Sul - ORTRS

- Obrigaç~es Reajustãveis do Tesouro do Estado da Bahia - OXTBA

- Obrigações Reajustâveis do Tesouro do Estado de Santa Catarina - ORTC
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111.9.1. Características Básicas

Todas as obrigaç~es estaduaissioemitidas na modalidade ao portador

e nominativa - endossáveis.

rodas pagam juros e correçio monetária sendo. que a correçio monetá-

ria ~ idiritica tanto no valor como na forma de pagamento, i das

Obrigaç~es Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN e os juros sao

pagos normalmente ao semestre, como nas ORTN, sendo que existem a1-

gumas obrigaç~es que o fazem ao ano,

111.9.2. Principais Utilizaç~es

De uma maneira geral as principais utilizaç~es das obrigaç~es esta-

duais descritas -sao:

Constit~iç~o da Cart~ira de FundooMGtuos de Investimento;
,

~ Garantia de cobertura das Reservas T~cnicas nio ~omprometidas das

Sociedades Seguradoras;

- Aplicaç~es das Reservas T~~nicas das Entidades de Previd~ncia Pri

vada;

- Oper~ç~es de Repasse e Empr~stimos Externos;

- Pagamento de qualquer tributo estadual, ap5s decorridos 30 dias da

suq data de .vencimento;

cauçio, ·fiança e d ep o s Lt o para recursos, excetuando os casos : de

exigência de garantia em dinheiro.

111.9.3. Imposto d~ Renda

Pessoa Física -

Os juros das obrigaç~es estaduais ser~o sempre tributados na fonte,

no ato de seu recebimento, de acordo com o prazo de emissio do títu-

lo.
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Ã opçio do b~neficiirio que se identificar quando do recebimento dos

juros, estes poderão ser incluidos na cédula A/B, .considerando-se como

antecipação do imposto total devido ~quele que houver sido desconta-

do na fonte.

- Pes~oa Juridica -

Todo e qualquet rendimento auferido, incltisive receitas de . -correçao

monetária serão incluidas no lucro real. No caso dos juros -nao há
incidência de imposto na fonte, mas os mesmos devem ser computados no

lucro real, e como tal, tributados.

111.9.4. Análise do Modelo de Juros Usado

No caso das Obrigações Reajustáveis dos Tesouros Estaduais' temos

dois tipos de pagamentos: juros e correção mon~tári~ e, em conseque~

ci~ dois modelos de juros entram na sua composição.

Para o cãlc~lo dos juros é usado o modelo de Juros simples e para o

esquema de cálculo tanto da correção monetária como dos juros ~ id~n

tico ao das ORTN visto no capftulo 111.7.7., pois as obrigações as ta.

duais nada mais são uma "cópia" das obrigações.federais (ORTN).

Portanto, tudo o.que foi visto na -Anilise do Modelo de Juros Usaoo

em ORTN aqui ê válido.
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I

111.10. A12ôlices ReajustáveisdoTesoUroMunicipal do Est'adode são

Paulo -ARTM

Da mesma forma que a irea Federal e a área Estadual, conforme vi~os,

tambim a área Municipal vem arimentando sua capacidade de investimen

to atravis de sua DIvida P~blica.

No caso de são Paulo, esse aumento de ~apacidade de investimento se

,dá a t r av ê s das ARTM ..

111.10.1. CaracterIsticas Básicas

-As ARTM sao emitidas pela Secretaria das Finanças da Prefeitura

Municipal de são Paulo.

As modalidades de emissao sao ao portador, nominativa e nominati

va endossável.

Pagam juros e correção monetária sendo que a correção monetária,

tanto n~ valor como na forma de pagamento i id~ntica i das ORTN

e nesse caso tambim os juros sao sempre pagos ao semestre, por-

tanto, id~ntico ao das ORTN.

111.10.2. Principais Utilizações

- Garantia de Cobertura das Reservas Ticnicas não Comprometidas

das Sociedades Seguradoras;

Constituição da Carteira dos Fundos Mútuos de Investimento;

- Aplicações das ,Reservas licnica~ das Entidades de Previd~ncia

Privada;

Operações de Repasse de Empristimos Externos;

Caução para Garantia de empr~stimos nos estabelecimentos de

Cridito ou contrato de obra, forneciciento de materiais e pres-

tação de serviços nos orgãos municipais;
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Dep~sito para assegurar a -execuçao em açoes júdiciais ou gara~

tir pagamentos a oTg~os e entidades da administraçio pGblica

municipal;

Pagamento de qualquer tributo municipal, ap~s decorridos 30

dias da data d~ seu vencimento.

III.IO.3. Imposto d'e Renda

- Pessoa Física

Os juros serao s~mpre tributados na fonte, no ato de seu recebi-

menta, de' ~c&rdo com o prazo dê emissio do título.

A opçio do beneficiirio que se identificar quando do recebiment~

dos juros, estes p od er ao ser incluidos na cedula A/B, ·con.~iderando

se como an t e c í p a ç ao do imposto total devido o que houver sido d e s+-

contado.

- Pessoa'jurídica -

Todo e qualquer rendimento auferido, inclusive r e ce ít a s- de corre

ção monetiria serão incluidas no lucro real. Os jurosn~o tem im
posto na fonte, mas serão ~omputados no lu6ro real, e como tal,

tributados.

111.4. Anilise do Modelo de Juros Usado

As ap6li~es Reajustiveis do Te~ouroMunicipaIARTM, -sao títulos

de correção monetiria, portanto seu esquema de cilculo segue Q

das Obrigaç~es Reajustiveis do Tesouro Nacional - ORTN.

Nesse caso temos dois ~odelos'de juros para o cilculo de seu pa-

sarnento, conforme visto no capítulo 111.7.7. para ns ORTN.
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o modelo de Juros simples para o cilculo dos juros e o modelo de

ros composto para o cilculo da c0rreç~o monetiria.

o esquema de cálculo tanto da correção monetária come dos juros

idintico ao das ORTN, pois, a correção das ARTM ~ paga mensalm~nte

baseada nes indices da ORTN e os juros -sao pagos semestralmente.

Portanto, tudo o que foi visto na Anili~e do Modelo de Juros Usado

'em ORTN aqui tamb~m ~ vilido.



CAPíTULO IV.
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IV - Pad!onizaçio do Modélo de Jur~s nos Invedtime~tos do Mercado

Financeiro

o pres~nte caprtulo contim a idiia bisica da dissertaçio que e mos-

trar a viabilidade da padronização dos diversos modelos de juros

usados no ,mercado financeiro na irea de Investimento.

o modelo a ser usado como padrão i o de juros compostos.

. Sua escolha se deve - .a var~os fatores, dentre os quais destacamos:

-a) A facilidade de comparaçao das taxas de juros dos Investimentos

e Financiamentos (ou Empristimo), pois, estes Gltimos quase sem-

-pre sao expressos no modelo de juros compostos.

b) A melhor representatividade do modelo de juros compostos no n08-

se mercado financeiro com relaç~o ao modelo de juros simples.

c) A melhor compreensao do Mercado Financeiro por um numero maior

de pesso~s, pelo fato de apresentar um mesmo modelo de juros me-

dindo diferentes Inves~imentos e Financi.mentos (Empr~stimos).

Em função da existincia de Investimento que possuem o mesmo modelo

de juros com medida, nossa estratigia seri a de agrupa-los na anili

se de padronização.

IV.I. Recibos de Dep6sito 8ancirio - RDB

Letras de Câmbio - LC

Certificado de Dep6sito Bancitio CDB

Conforme vimos no capitulo 111, esses investimentos tem 2 tipos de

rendimento.

- Com correção mone~iria pri-fixada - aquela onde o investidor sabe

de antemão qual va1 ser seu rendi~ento no inve~timento a ser fei-

to.
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- Com correç;o monetiria
Ipós-fixâda - aquela onde o investidor nao

sabe de antem~o qual vai ser seu rendimento, pois, esta correç~o

seri idintica iquela paga dss Obrigaç~es Reajustiveis do Tesouro

Nacional - ORTN,

No caso dos Investimentos, RDB, LC e CDB, -com correçao monetária

pri-fixada, o modelo de juros us~do no mercado i o de juros sim-

pIes e com correçio monetária p6s fixada i usado o ~odelD de Juros

composto.

Propbsiçio: Usar o modelo de j~ros composto para anilise desses in-

vestimentas com correç~o monetária pri-fixada e p6s-fi-

xada.

IV.l.l. Correçio mouetãria Pri-fixada Aplicaçio do Modelo de la-

ros Compos~s.

Para um melhor entendimento, vamos considerar que possamos fazer ho

je um investimento de 100.000 e qpe daqui a 12 meses tenhamos um

rendiment; lfquido de 174.620 cruzeiros.

A análise que o mercado faz para o RDB, LC ou CDB atualmente, -e
atrav~s do modelo de juros simples e seria assim descrita:

FV = PV. (l+n.i)- modelo de juros simples

174.620 = 100.000. (1+12.i)

i = 6,22% -ao mes

i = 74,62% ao ano.

o que significa para o investidar .que o tItulo (RDB, LC ou CDB) es-

taria rendendo 6,22% ao mis ou 74.62% ao ano de taxa lIquida, no mo

delo de juros simples.

Usando o modelo de juros composto, defendido, cerramos os seguintes

cálculos:
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FV PV. C ,)n modelo de juros= 1+1 composto

174.620 - 100.000 (1+012

. 4,75% ..•.
i. = ao m e s

i = 74,62% ao ano.

o que significa para o investidor que o. tItulo ( RDB, LC ou CDS) es

taria rendendo 4,75% ao mês ou 74,62% ao ano de taxa líquida, no mo

delo de juros composto.

Como podemos notar nossa proposiçio, Juros compostos, -so afeta a ta

xa quando ela e expressa, no caso, mensalmente, pois c valor anual

continua sendo medido pelo mesmo nGmero tantO.DO modelo de juros

simples como no modelo de juros compostos.

Outro aspecto e que nio hi nenhum probl~ma especrfico de cilculo p~

ra se usar o modelo de juros composto, visto a atual gama de m~qui

nas de calcuiar (financeiras ou ·nio) oferecidas no mercado e/ou ta-

belas para c~lculo de coeficientes, do tipn aprese~tado, (l+i)n,etc

.Portanto a. p r op o s í ç ao defendida, no caso de tEitulo (RDB, LG ou CDS)

com correção monetária pré-fixada nio' apresenta nenhum incoveniente

sob o aspecto de cálculo ~atemático.

IV.l.2 •.Correçio Monetária P~s-fixada - Aplicação do Modelo de Ju-

I ros Composto

Conforme afirmamos anteriorminte, nesse caso nia é necessário ne-

nhuma alteraçio, pois, o modelo de juros usado já é o de juros com-

posto.

IV.2. Cadernetas de Poupança

Conforme V1ffiOS em 111.4. os cadernetas de poupança podem ser:
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a) de livre movimentaçio - que ~ o tipo mais conhecido, e a popular..
"caderneta de poupança".

b) programada - .~ o tipo onde existe um prazo e um valor de aplica-

çio pr~viamente estab~lecido.

Com relaçio ao modelo de juros nàda temos a acrescentar, pois, já

e usado o modelo de juros composto.

Uma contribuição que poderia ser dada, nesse caso, e com relação a

periodicidade de pagamento da correção monetiria e Juros.

Acreditamos que ao inv~s da 'periodicidade trimestral os juros e cor

reção monetiri~ poderiam ser pagos mensalmente.

Isto porque, como a variaçao das ORTN i publicada ante~ipadd e men-

salmente e o valor dos juros sao fixos de 6% ao ano, bastaria apl.i-

car o !ndice. da correç~o monetiria do m~s sobre c base de cilculo

(lI1.4.7.) e sobre esse montante a t a.xa de Juros mensal que ser~a

de 0,49%. - -ao mes e equivalente ao 6% ao ano, no modelo de

juros comp o s co ) .

Com isso a caderneta. de poupança· ganharia m a i s, um f o r t e atrativo p~

ra ser oferecido a seus investidores.

IV.3. Open-Market

Nas operaçoes de Open Market temos 2 casos a considerar:

IV.3.1. Over-Night - Prazo da Operaçio ~ de 1 dia.

Nesse caso conforme afirmamos em 111.5., e usado uma "mistura" de

modelos de juros simples e Juros compostos.

o Juros simples ~ usado na passagem da taxa, -sempre dada ao mesa p~

ra o dia, que e a unidade da operaçio Over-night.
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o juros composto ~ usado na apuraçao do rendiwcnto da -operaçao~

pois, a mesma ê capitalizada dia a' aia •

.Proposiç;o: passar a usar o modelo de Juros composto para obter a

taxa diiria dada a taxa mensal e continuar a apurar o

rendimento da mesma maneira atual~ ou seja, através de

modelo de juros composto.

Para um melhOr entendimento, vejamos o acompanhamento de uma oper~

çio de Over-Night, agora 2trav~s do modelo de juros co~posto na

transformação da taxa mensal para diiria.
/

Vamo~ considerar 1.000.000 cruzeiros a aplicação inicial e a taxa

.de Over-Night de 9,5% a.m.

Temos entao que o ganho sera:

Valor Aplicado X taxa de Juros X Periedo de Aplicação ou seja

1.000.000 x 0,003030 x 1 = 3.029~73.

o valor da taxa. 0,003030 foi obtido descapitalizand.o a taxa de 9,5%

ao mês para 1 dia, através do modelo de juros composto.

Portanto o valor de r~sgate do investimento, no dia seiuinte, sera

de 1.003.029,73 cruzeiros.

Seo investidor reaplicar no Over-Night, ·no dia seguinte, a taxa de

8% ao mês temos que o novo ganho seri:

1.003.029,73 x 0,002569 x I = 2.576,44

o valor da taxa 0,002569 foi obtido descapitalizando a taxa de 8%

ao mês para I dia, atrav~s do modelo de juros composto.

será de 1.005.606,17 ou seja 1.003.029,73 aplicado mais o ganho de

Portanto o novo valor de resgate do investimento, no dia seguinte~

2.576,44 cruzeiros.
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Se fizermos o acompanhamento das -operaçoes de' Over-Night descritas

para as condiç~eB atuais de cilculo ou seja, juros simples, teria-

mos:

Ganho no 19 dia == 1.000.000 x 9,5
100x30

Valor de Resgate= 1.003.166,67

x 1 = 3.166,67

Ganho na Reaplicação = 1.003.166,67 x 8 x 1 = 2.675,11
100x30

Valor final de Resgate = 1.005.841,78

Como podemos notar ~ valor final de resgate no caso de usarmos o

modelo de Juros simples seri maior que o valor final com o uso do

modelo de juros composto.

'Isto ~m principio poderia parecer uma desvantagem ao investidor mas

nio ~, pois, o valor da taxa oferecida mudaria em razão da oferta

e. procura de dinheiro atrav~s do Open-Market.

IV. 3 .-2. 0ren - Prazo da Operação ~ superior- a 1 dia

.Nas operaç~es chamadas de Open, onde o prazo ~ maior, podendo ser

de at~ 90 dias, o modelo de juros usado é o juros simples.

Proposição: passar a usar o modelo de juros composto para se calce
-lar as operaçoes denominadas Open.

Vej~mos a aplicação de nossa proposição a um exemplo.

Consideremos uma aplicação de 500.000 cruzeiros em uma operação de

Open por um prazo de 15 dias a taxa de 4,5%
..•.ao mes.

Usando o modelo de juros composto teremos o valor final do Investi

mento dado pela expressa0:

FV = PV. (l+i)n

onde
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PV "" 500.000

n ••• 15 dias

i 4,5% ~ 0,1468% dia= ao m e s = ao

FV = ?

.FV = 500.000 ( 1+ 0,001468)15

FV = 511.126,21

Portanto, o investidor receberi ao final de 15 dias a quantia de

511.126521 cruzeiros.

Se efetuarmÓ.5'os cálculos pelo modelo de juros simples teremos:

FV = PV. (l+n .i)

onde n = 15 dias

i 4,5% ..•. 0,1500% dia= ao mes = ao

FV = ?

FV = 500.000.(l+15xO,0015)

FV = 511.250,00

Portanto, o investidor receberá ao final de 15 dias a iuantia de

Sil.250,00 cruzeiros.

Como podemos notar, nesse caso, o uso do modelo de juros simples

nos di um valor maior para o valor final da aplicaç~o.

Entretanto, se consi~erarmos a mesma aplicaç~o para um prazo de 1

mês com-o a mesma taxa de 4,5%
..•.ao m es

- Modelo Juros Composto

FV = PV.(I+i)q = 500.000. ({+0,0450)1 = 522.500

Modelo Juros Simples

FV = PV.(l+n.i) = 500.000. (1+1xO,0450) 522.500
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Corno podemos ver, nesse caso, independente do tipe de modelo deJ~

ros o valor final da aplicaç~o seri igual.

Finalmente se considerarmos a mesma aplicaç~o para um prazo de 45

dias com a mesma taxa de 4,5% ao mês teremos:

-'Modelo Juros Composto

PV. = 500.000

n = 45 d ía s

i 4,5% - 0~1468% ao· dia= ao mes =

FV == ?

FV = 500.000 (1+01001468)45 = 534.126,88

- Modelp Juros Simples

PV == 500.000

n = 45 dias

i .4,5% - 0,1500% dia.- ao mes - ao

-FV = ?

FV = 500.000 (1+45xO,0015) = 533.750,0'0.

Como podemos ver, nesse caso, o uso do modelo de juros composto nos

leva a um valor maior para o valor final da aplicaçio.

Concluindo, podemos dizer que o beneficio ou prejuizo ao investidor

~mfunçio do modelo de jures usado e prazo da aplicaç~o ~ aparente,

pois, o valor da taxa ofertada ~ai depender basicamente da oferta e

procura de dinheiro atrav~s das operações de Open-Market.

Com isso a adoçio do mod~lo de juros composto para o cilculo, visan

do a padronizaçio, continua vilida.

'00

• I
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IV.~. Letras do Tesouro Nacional

Conforme vimos em 111.6. as Letras do Tesouro Nacional sio negocia-

das no'mercado financeiro atrav~s de ~axas de desconto, expressas ao

ano, tendo por tris o modelo de juros antecipados.

Entretanto, para compa~ar os investimentos em LTN com outros tipos

de investimentos ~ necessirio o cilculo da rentabilidade, airav~s do

modelo de juros simples, dessas mesmas LTN.

Proposiç~o: Usar o modelo de jurds compostd nas negociaç~es de LTN

no mercado financeiro.

Nesse caso na comparaçio das LTN com outros investimentos, ficaria

eliminado o cilculo da rentabilidade, atrav~s do modelo de juros S1m

pIes, pois, a pr5pria taxa expressa no modelo de juros composto ji

i a taxa de rentabilidade.

Para um melhot entendimento da proposiçio vejamos como .ç. • •.•.1car1a a ta

bela de LTN - Indicador de Mercado, nesse caso.

ATUAL

f----. Taxa de Desconto ao ano (%)-l
Dias Vencer Vencimento Ia Compra Venda I

I

7 17/03 73,00 ?1,07 j
14 24/03 72,20 71,60

I 21 31/03 70,87 69,57

· · · ·
· · · ·'.

· · · ·-

· · · ·

:l336 I 09/02 49,74 48,47

LTN - Inditador de Mercado
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PROPOSiA

a Vencer

LTN - Indic3d~t d~Mer~ado--------------~------------~
30 ano (%) .1
venda~

Taxa de
Dias Vencimento

r- __~1~: , ~I :_:~~~:3~~~1" :~~:23~:~" -41 ~:~:~::~ ~1
I I
__. 2_~__-------4----~3-1~~~0~3----~--~--~Ó~~-2-2-------+------6~~~1~O~.~

. . .' .. J
---'--_.-----+-----+---~----- .,
____3_3~6 ~ ~0~9~1~0~2~__~ --5~,~7~3------~------~5~,~5~2-- ~

Como podemo-s ve r; tomando como exemp lo a LTN de 21 d ias a ,- vence r

com taxa de désconto para compra de 70,87%, passaria a ser negocia-

da no mercado com rentabilidade de 6,22% .•..ao mes, expressa no modelo

de juros composto.

Isso facilitaria' enormemente a t~mada de d~cisio por parte dos in-

vestidores nas compras e vendas de LTN, bem como ajudaria na compa-

-raçao do investimento LTN com outros tipos de investimentos.'

IV.5. Obrigaç~es Reajustiveis do Tesouro Nacional - ORTN,

Conforme V1mos em 111.7. as Obrigações Reajustiv~is do Tesouro Na-

cional 'tem dois tipos de pagamentos; juros e correçio Monetiria e,

em ~onsequincia dois modelos de juros sio usados, juros simples pa-

ra o pagamento dos juros e juros compostos para o pagamento da cor-

reçio monetiria.
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Portanto, somente para o pagamento de juros, das ORTN, ..sera propos-

to modificação.

Proposição: Usar o modelo de juros cdmpostos para o pagamento dos

juros das ORTN no mercado financeiro.- - - .

Vejamos entao como ficaria.o pagamento de juros das.ORTN u~artd~ o

modelo de Juros compostos.

Para isso vamos utilizara mesmo exe~plo de 111.7., ou seja, a ORTN

vde prazo.~e 2 anos com juros de 6% ao ano, data de vencimento ,••~.

15/01/82, sendo de 1.489,95 cruzeiros o valor de nego~iação de cada

ORTN.

Cálculo de .Juros

-Como sabemos, os Juros das ORTN saa pagos de 6 e~ 6 meses, no 19

dia do mis, sendo que urudos meses i -o mes de vencimento.

Portan te, no caso de análise como o mês de v e n c ime n to da ORTNe em .~

junho, os juros vão ser p~gos no-s-meses de -j unho e d'ezemb ro;

Um -out.ro ponto .importante-e que -no caso das ORTN " oSJ u ros -sao cal-

culados mis a mis ~ no 69 mis, mis do vencimento, -sao .p agos ,

Para u~ melhor entendimento vejamos como o cilculo e feitoatualmen

te~ atraves do modelo de juros sim~les:

Juros em Junho/82

6Jl :: lOOx""iz• (OR5/82 + OR4/82 +. OR3/82 + OR2/82 + OR1/82 + OR12/81)

Juros em Dezembro/82

-J
2

6
" (OR11/82 + OR10/82 + OR9/82 + OR8/82 + OR7/82 + OR6/82)

lOOxl2

Juros em Junho/83

6J3 :: lOOx12 . (ORS/83 + OR4/83 + OR3/83 + OR2/83 + ORI/83 + OR12/82)
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Como podemos ver, o modelo de juros simples é 'empregado para achar

os ju~os equivalentes ao mis d6s juros de 6% ao ano da ORTN dada,

ou seja, 6:12 ou 0,50% -ao mes de j ur o.s•

Efetuando os cilculos, us~ndc os valores es~imadosdas ORTN dados

em 111.7.1. obtemos:

Jl = 47,01 cruzeiros de juros a ser pago para cada ORTN

J2 = 61,79 cruzeiros de juros a ser pago para cada ORTN

J3 = 80,95 cruzeiros de juros a ser pago para cada ORTN

Usando agora o modelo de juros compostos para o cálculo dos juros

das ORTN ·em questao temos:

Jl ::
0,4868 (ORS/82 + OR4/82 + OR3/82 + OR2/82 + OR1 182+ OR121-,)

100 I ~~,

J = 0,4868 (ORll/82 l' OR1O/82+ OR9/82+ OR8/82 + OR7/82+ OR6/82)2 100

J3 :::
0,4868 (ORS/83 + OR4(83 +-OR3/83 .+ OR2/83 + ORI/83+ OR13/82)

100

onde 0,4868 e a taxa mensal equivalente a taxa atual de· 6%, calcula

da através do modelo de juros compostos.

Efetuando os cálculos, usando os valores estimados da ORTN dados em

111.1.7. obtemos:

Jl = 45,77 cruzeiros de juros a ser pago para cada ORTN

J2 = 60,16 cruzeiros de juros a ser pago para cada ORTN

J3 == 78,81 cruzeiros de juros a ser- pago para cada ORTN

.Not.amos que, dessa maneira, usando o modelo de juros compostos, o

valor a ser pago dos juros, é um pouco menor que usando o modelo de

juros simples.
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Entretanto essa diferença que, a primeira vista, pode parecer preju

dicar o investidor não ocorre, pois, a taxa de juros que+ê-ro f erec í>-

,da pelas ORTN, varia em razão da oferta e procura desses titulos no

mercado financeiro.

Portanto, .o uso do modelo de juros compostos, no calculo dos juros

alem de ser mais preciso, em funç'ão das 'características das ORTN·,

traria também a'unificação de calculo entre juros e correção moneta

ria para esses:irtulos.

IV.6. Debêntures - DB

Conforme vimos em 111.8.7. as Debêntures usam o modelo de juros com

postos tanto no pagamento dos juros como no pagamento da correção

monetária.

Nesse caso a nossa proposiçao é que n~da se faça, isto é, continuem

os cálculos como estão, pois,_~ o que estamos propopdo'aos outros

tipos de investimentos.

Um fato interessante que queremos deixar regis~rado é qué as debên-

tures sãô um investimento'de sucesso recente no mercado financeiro,

ou seja~a partir de 1.980, .e 'como podemos ob servar seus cálculos

de pagamento são todos feitos através do modelo de juros compostos.

IV.7. Obrigações Re~stãveis' dos Tesouros Estaduais e Apólices Rea

justaveis do Tesouro Municipal do Estado de são Paulo

Conforme vimos em 111.9.4. e 111.10.4. as Obrigações Reajustãveis

dos' Tesouros Estaduais e as Apólices Reajustaveis do Tesouro Munici

paI do E~tado de são Paulo usam dois modelos de juros nos pagame~ -

tos: juros simples para o pagamento dos juros e juros compostos pa-

ra o pagamento da correção monetária.
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o esquema de cilculo tanto da correçio monetiiia como dos juros

idint(co ao das ORTN conforme visto em 111.7.7.

..
e

Portanto a nossa proposição nesse caso seria:

P'roposLç ao t Usar o modelo. de juros compostos para o pagame n to dos

juros das OR - -Estaduais e ARTM no mercado financeiro-o

Ouso do modelo de juros compostos no cilcu~o-dos juros, conforme

proposição enunciada, seria feito de maneira idêntica ao realizado

em IV.s. para as ORTN.

Dessa forma, como a correção monetiria ji ~ paga atrav~s do modelo

de juros composto, teriamos a padroriização de juros procurada.
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CAPíTULO V
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v - Conclusão

Conforme mostramos no capItulo IV, Padronização do Modelo de Juros

no~ Investimentos do Mercado Financeirot sob o aspectomatemitico .~

possivel efetuarmos a padronização das taxas de juros sem

problemas~

maiores

Entretanto, no aspecto pritico, ou seja, nos negócios realizados no

Mercado Financeiro essa padroriiza~ão seria possivel?

A nossa resposta a essa interrogação ~positiva.

Veja~;s alguns pontos de Mer~ado ~inanceiro que nos permitem~nca~

rar com otimismo o assunto tratado.

Queremos enfocar, principalmente, a Lei Herbert Levy, ~e n9 6.463

de 9 de novembro de 1.977, que basicamente diz "Nas vendas a presta

ção de artigos de qualquer natureza e, na respectiva publicidade es

cr íra e falada, e ob ri ga t E'rLo a cr.esc en t ar 3. ·decl~r.ação do preço de

venda a vista da me r ca do r ía., o rn ume ro e valor -d a s p r es t a ç o e s

sai s a sere m pagas pe lo comprador".

.men-'

Portanto, embora- a Lei Levy trate de uma op e ra ç ao de financiamento.

podemos notar que ela disciplinou as informaç~es prestadas aos con-

sumidores.

Por outro lado, temos que acre$centa~que na p~itica, a Lei Levy

nao funcionou corno se pretendia, pois, o·principal elemento do fi-

nan~iamento o juro não foi di~ciplinado.

Isso entretanto não inval.idou a lei, pois, um segmento do mercado-

reagiu atraves de publicaç~es pel~ imprensa, e p~incipalmente atr~

ves do PROCON - Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, passou a

fornecer aos consumidores, atrav~s de Tabelas, condiç~es para o cil.

culo dos juros baseado nos elementos fornecidos pela Lei Levy.
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Nesse sentido permitimo-nos reproduzir um artigo publicado no Jor-

nal da Tarde em 05 de Dezembro de 1.978 que retrata ~ Tabela acima

mencio~ada, di um exemplo pritico de cilculo dos juros e mostra a

campanha desenvolvida pelo PROCON.

r.:J/~-! '- .. -!'....;;:::::;noncicm.nto Oft!i- 'SFT a_"__ i!U!;Zl~\\'"

~ 1 JUTQS 6 meses 12 meses 1a meses 24 meses [ J

I I Ikn<ai. ~----l- Juro, n<J- r.----:- I Jvrcs no C> -Tj.:.-,os;;.,-Ic.----rJUro.oo !
! ~ (%) CoefICiente p 'd (%) Coeficiente p 'd ("') Coeficiente Ip 'od (O') Coeficiente Ip- '0<1 (G') •t, J _ et"IQ o o «triO o 70 «'I o 10 &rI o iC ~

r I 1 5,795.! 6,15 11,125 12,68 16,398 I 19,61 - 21,243 '26,97 ~
i. ~ :2 5,601 I 12,62 10,575 26,28 14,992 42,82 18,914 6O,84!
1 I 3 5,417 1 19,41 9,954 42,57 13,754 7024 16,936 103,28 f
f 1 4 5242 I 26,53 9,385 I 60,10 12,659 I lOú8 15,247 156,33 .
,. j!.5 5,076 34,01 8,863 79,59 11,690 I 1~0,66 13,799 222,51'~ 'j\ ' ,EI/ 4,917 I 41,65 8,384 I 101,21 10,828 185,43 12,550 i 304,89 t i

I
:",.,·.·! ~ !:~~;II ~~:~~ ;:~;~ I :~f:~~11g:~;~ I ~~~:: :b:~~ I' ~~~:~; l1:

• ~ 9 4,486 67,71 7,161 181,27 8,756 I 371,71 9,707 691,11 ~
o', 1~:0 4,355 77,16 6,814 I 213,84 e,201 I 455,99 8,985 I 864,97 r.
; 1 ~ o Coeiíc.ente é o resultocic de div ISÕO do preço à vista pelo valor do presroçõo r ~ t
l, 1 fOlm G!.".s.!do J'rodo Ga!hono __ . I! . I
•.•• ~~;;!a;&j • ,,-.ao__ •_'_==;= 00__ 7:~1

Para informar, I ficativ<M entre as di- I TABELA PRÁi:CA -I número de meses de
-orientar e cons;;;úmti· I versas lojas da cida- I Por en.tender que -financiamento, o n1~-
~ar o conswnidü1' 50- de d(! São Pau!o, o muitas pessoas pen- me'ro mais prórim.o.
bTe SC?8 direito.', I) [olheto aconselha ao sariam duas vezl!s Esta aprorimaç!Ío se-

(

Grupo Executivo de comprador que com- antes de C011'<1>1'a1'a f-á suficit:'nte para. uo-
Proteçc.o ao COf/.Sgmi- pare os preços nas d'i- pntzo se sou"bessem' cê saber quaL é o juro
dor (Procon) estará ve·rsa.s toias; "qHer que podem estar pa- mensal e o total dos
àístriim,imio, partir nas compras à vista gando mais de 10% juros a serem pagos'

fdesta s!'mana, um fo- qti.er nas compras a de juros ao mês, o por eare financio,-I
(lheto onde são mos- prazo, pois tal atít1.l,- Procon estará distri- mento. Se o plano que·
traâos ao público al- de normalmente re- b!,!.indo tamMm nmo, vo~~ escolheu inclui
guns cuidados que preser.tn considerá- tabeLa ,~implificada uma entrada ou si-
devem ser tomados vei economia:', (quadro (l.cima) para na!, é so subtrair o
na hora das compras. Baseado na expe- c átC1do dos juros vaior eorrresponden-
Esse folheto deverá riência do Procon, men.~ais de mnfirLan- te do preço à '!)ista.e

Iser di.stribuido pelas que recebe m1~itas ciamento. procede1' da mesma
_ Adrr.inistrcções Re- queixas em relação Como os planos manei.ra explicada,'

gionais da Prefeiiu- à~compras a prazo, o de venda. ammcio.dos acima.
Ira, aproveitanuo o folhew enumera urna em jornais, revütas e Um exemplo prd-.
período de Natal, série de precauções emi.ssoras de rád.io e tico: Supondo-se o
çtwndo as compras' que devem ser toma- televisão não infor- preço à vi,~ta de Cr$
de bens durá17eis e de das no momento da mam qual. é a taxa de 14590, dillide-se o
consumo aumentam assinatura do contra- juros, dificilmente mesmo pelo valor da
c071sideralt'elmente. to de financiamento. um leigo em matemá- prestação de Cr$2220

As principais são: tica fina1teeira telia e encontra-se o resul-
"Caso não I:ntend.a CJ condições de saber, tado de 6,572. Na ta-
que está eSC1'Íto, não sem gra,ndes esforços, bela para. financia-
assine, peça o auxílio quanto estaria pa- mento em 12 meses, o
a alguém de confian- gando a mais na coeficiente 6,572 e.çtá I'
ça; esteja seg1!rO de compra 11 crédito. P01' próximo de 6,814, o
que tudo aquilo que o isso o Procon vai dis- que corresponde a [u-
vendedor promete es- tribuir a tabela de ros mensais de 10%.
tá no contrato de [or- cálculo, explicando No espaço de 12 me-I
ma bem clara; exami- assim a maneira de ses, porém, o total de
ne cuidadosamente o v,tHizá-la: juros pagos não será
verso e todos os aden- - Dividir o preço de 120%, pois trata-se
dos do contrato; ntln- à vista peio t'alor da de juros capitaliza-,
co. a.5úne um coruroro prestação, O resu.lta- dos. O valor total dus
com espaços em bm:n- do chama-se coefi- juros anu.ai,~, confor-
co; nunca assine um ciente, A segu.ir, pro- me a tabela indica,
contrato pa.l'"ase eer cura-se, na coluna c o r r e 8 p o n d e a
livre do vendedor". correspondente ao 213,84%.

Além de ensinar
ao cOl1.sumidor como
calcular as taxas de
jUT()!; que estará pa-
g(Y.ndo nos contratos
de financiamento, o
Procon mostra, por
exemplo, a melhor
maneira de agir
quando se pretende
comprar um produto
de utilidade domésti-

Depois de I:wisar
que os preços daque-
les produtos apresen-
tam diferenças sign.i-

ca.
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Como podemos ver, do lado dos Financiamentos álguma coisa ji foi

f ei ta',

Entretanto, nossa proposta, no momenio, ~ iniciar um trabalho com

relaçio aos Investimentos~

Vejamos entio como pod~ria s~ viabilizar a idiia de padronizaçio dos

juros nos Investimentos, do mercado financeiro.

Para isso, acreditamos que deva ser feito um extenso planejamento,

onde as etapas abaixo relacionadas, obrigatoriamente d-ev.-e rLam cons-

tar:

la. Etapa - Informaçio aos Investidores de como calcular as ta.xas·

de juros nos negócios mais comum do Mercado Financei

ro, atravis de exemplos priticos e/ou Tabelas.

Nesse caso seria acionado Qrgios do tipo PROCON,

~~ distribuiçio dos milhares de exemplo~/t~b~las.

para

2a. Etapa Informaçio dos diversos modelos de Juros existentes no

Mercado Financeiro como por exemplo: Juros Compostos

Juros Simples, Juros Antecipados, etc.,atrav~s de exem

pios priticos e pequena explicaçio te6rica.

3a. Etapa - Estender as lristituiç~es Financeiras, atravis de Resolu

ç~es do Banco Central e/ou L~i a obrigatoriedade de in-

formarem seus clientes do nome do modelo de j u ros j bem

como do ~alor da taxa, que estio praticando em seus

negocias.

4a. Etapa - Padronizaçio.do Modelo de Juros.
Consolidadas as etapas anterio~es seria estabelecida

atravis de Resoluç~o do Banco Central e/ou Lei, que as

taxas de juros no MODELO DE JUROS COMPOSTOS deveriam ser
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sempre fornecida ao cliente, independentemente do mode-

lo de juros usado no negocio.

Isso 'equiv~leria a institu~ionalizaçio ~o modelo de ju-

ros compostos com sua decor~ent~ Padronizaçio.

Com r e la ç ao a r ea ç ao da p ad ron Lz a ç ao p rop o s t a , -por parte do..s Inve~

,tidores, acreditamos que ela -se r í a bem aceita, pois, eliminaria a

necessidade de ser um conhecedor de "matemârica financeira" para.

investir e por parte das instituições financei.ras, embora possam

resistir inicialmente, acabarão se beneficiando, uma vez que seria

estimulada a competitividade, pois, os investidores passariam a dar

'preferincia a quem oferecesse as melhores taxas.

Para finalizar, julgamos que um apoio iristitucional nessa campanha

seria um ôti~o aliado, prlncipalmente por parte da área econ~mica
•...do governo.
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