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“Podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento. A 

opção pelo crescimento tem que ser feita repetidas vezes. E o medo tem que ser superado a 

cada momento.” 

Abraham Lincoln 
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RESUMO 
 
 

A dissertação objetivou identificar os principais determinantes que exercem influência 
no número de gestoras independentes de recursos de terceiros (Assets) em funcionamento no 
Brasil, um segmento que apresentou franco crescimento na última década. O método de 
análise empregado foi quantitativo, utilizando o modelo de regressão linear múltipla, e teve, 
como base de dados analisados, dados históricos de 15 variáveis macroeconômicas da 
economia brasileira. O período analisado contempla 14 anos (de 1994 a 2008). Dado o 
enfoque deste trabalho, considerou-se necessária uma revisão das principais mudanças 
ocorridas na economia e no setor financeiro do país, bem como seus reflexos nas taxas de 
juros, níveis de poupança, endividamento interno e externo e no setor bancário. Através da 
análise realizada foi possível perceber, através do emprego da análise de correlação, que as 
variáveis macroeconômicas são altamente relacionadas entre si, bem como identificar que as 
principais variáveis que têm impacto no mercado de Assets em funcionamento são: bancos em 
funcionamento no país; volume de recursos depositados em poupança e expectativa de 
inflação. 
 

Palavras-Chave: Assets. Asset Management. Gestora de recursos de terceiros. Reestruturação 
do sistema bancário. Mudanças no setor financeiro. Economia brasileira pós-Plano Real. 
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ABSTRACT  

 
 

The dissertation aimed to identify the main macroeconomic aspects that influence the 
Asset Management segment in Brazil, a sector which presented a great improvement in the 
last decade. The method applied was quantitative, using the multiple linear regressions and 
stood on a data base with 15 macroeconomic variables of the Brazilian economy. The period 
of analysis was of 14 years (from 1994 to 2008). Because of this study focus, it was necessary 
to review the literature related to the main changes of the economy and financial sector of the 
country. Through the analysis, it was possible to realize how high is the correlation among the 
variables studied and identify which of them influence most in the number of Assets in the 
brazilian market are: banks; volume of savings deposits and inflation expectation. 
 

Key words: Assets. Asset Management. Changes on brazilian financial sector. Changes on 
brazilian banking sector. Brazilian economy post Real Plan. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor financeiro de um país tem grande relevância e representatividade em sua 

economia. Importante parte do efeito globalização, que vem sendo percebido nos últimos anos 

através do intercâmbio de variados setores entre países, se tornou viável em função do 

desenvolvimento do setor bancário e criou uma interdependência das relações econômicas 

entre diversos países. 

O funcionamento do setor bancário tem reflexo em diversos outros setores. Em função 

do papel exercido pelo banco, que descrito de forma simplista, atua como intermediário 

financeiro responsável por tomar emprestado e emprestar os recursos disponíveis das pessoas 

físicas e jurídicas, é fundamental que qualquer mudança no mecanismo do funcionamento 

deste setor seja acompanhada de forma atenta. 

Em relação ao setor bancário brasileiro, foram várias e intensas as mudanças ocorridas 

nos últimos quinze anos, decorrentes tanto de fatores internos quanto de fatores externos. Há 

alguns fatos que não podem deixar de ser mencionados, dentre eles: 

– O início do Plano Real, em julho de 1994, que teve como reflexo o início do 

processo da estabilidade da moeda, e consequente redução da inflação, trazendo 

como efeito uma grande queda nas receitas financeiras das instituições bancárias. 

– A utilização, por parte do governo, de programas para recuperação de bancos que 

estavam passando por sérios problemas financeiros em função da não-adequação à 

nova realidade da economia, tais como PROER – Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional – e PROES – 

Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade 

Bancária. 

– Maior participação dos bancos estrangeiros no mercado brasileiro, em função da 

redução de restrições à sua entrada no país, tendo como consequência um aumento 

na competitividade do setor. 

– Mudança de regime cambial brasileiro com a adoção do câmbio flutuante em 

1999. 

– Significativo aumento de concentração e brusca redução no número de instituições 

através dos processos de fusões e aquisições e do encerramento de atividades de 

algumas instituições. 
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Este trabalho analisa diversos aspectos acerca do desenvolvimento do sistema bancário 

brasileiro e seu impacto na criação de empresas cada vez mais segmentadas, especificamente 

para aquelas voltadas exclusivamente à gestão de recursos financeiros de terceiros. 

Um dos mecanismos anteriormente exercidos, quase que exclusivamente, pelos bancos 

brasileiros, é a gestão de recursos, atividade esta que, atualmente, vem sendo desempenhada 

também por gestoras independentes de recursos de terceiros (Assets), um nicho de mercado 

brasileiro que apresentou, em termos de número de instituições autorizadas a funcionar, um 

crescimento de 675% nos últimos 14 anos. 

Serão acompanhadas também as correlações do desenvolvimento deste setor com as 

mudanças ocorridas no ambiente macroeconômico do país. 

Conforme descrito nos Fundamentos Históricos e Contextualização, são poucos os 

trabalhos desenvolvidos com este escopo específico. Há, no entanto, diversas referências 

bibliográficas que tratam da reestruturação do setor bancário, mas que se focam 

essencialmente na mudança na composição dos resultados e alocação de recursos dos bancos. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O objetivo principal deste trabalho é identificar a segmentação do setor bancário 

brasileiro e os principais fatores que fazem com que o mercado de gestoras independentes de 

recursos de terceiros, tratadas aqui como Assets, venha se desenvolvendo nos últimos 14 anos. 

Há aqui alguns objetivos intermediários, presentes ao longo do desenvolvimento deste 

estudo e que têm papel relevante no alcance do objetivo principal. São eles: 

– Identificar a composição do setor financeiro brasileiro e analisar seu histórico 

recente no que tange ao ambiente em que estão inseridos. 

– Identificar e selecionar as variáveis macroeconômicas que devem ter sua 

correlação testada com o desenvolvimento do setor de Assets. 

– Acompanhar a evolução das reservas formadas pela poupança brasileira. 

– Comparar os resultados obtidos através do estudo com a hipótese traçada por este 

trabalho. 

Este trabalho tem como maior foco possibilitar a identificação de novas oportunidades 

na área financeira e retratar o desenvolvimento efetivo do país, no que tange à especialização 

em gestão de recursos financeiros de terceiros, e busca identificar quais são os fatores 
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determinantes do crescimento do mercado brasileiro de gestoras independentes de recursos, 

após o início do plano real, em 1994. 

1.2 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O sistema financeiro de um país é fundamental para que seja mantida a solidez e a 

estabilidade de sua economia, assim como o bem-estar de sua população. Em função da 

complexidade trazida pela globalização, particularmente no segmento bancário, torna-se 

essencial acompanhar o desenvolvimento do setor financeiro em seu momento de transição. 

Neste sentido, este estudo objetiva ser bastante atual por acompanhar um mercado que ainda 

passa por um movimento de transformação. 

Cabe citar a relevância deste trabalho também para o governo, mais especificamente 

para o Banco Central do Brasil – BACEN, órgão responsável pela regulação do setor 

bancário, pois poderá ser utilizado como ferramenta adicional à avaliação do setor, 

antecipando a compreensão de tendências e se preparando para lidar de forma adequada com 

estas. 

É relevante ainda para o meio acadêmico por se tratar de um trabalho que, em função 

de seu enfoque específico, complementa os estudos desenvolvidos acerca dos sistemas 

bancário e financeiro. 

1.3 TEMA ESTUDADO 

Este estudo tem como foco o crescimento do mercado das gestoras independentes de 

recursos de terceiros, tratadas aqui como Assets ou Asset Management. 

No Brasil, a atividade destas empresas é regulada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). Para que possam atuar como gestoras de recursos no mercado brasileiro, 

é necessário que as empresas obtenham uma autorização junto a essa instituição. 

Conforme a CVM, 

 

entende-se por exercício da administração de carteira de valores mobiliários 
a gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, subordinados ao 
regime da Lei nº. 6.385 e do Decreto-Lei nº. 2.298/86, entregues à pessoa 
física ou jurídica com autorização para que estas comprem ou vendam 
valores mobiliários por conta do investidor. 
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Neste trabalho serão analisadas especificamente as pessoas jurídicas autorizadas pela 

CVM a funcionar como prestadoras de serviços de administração de carteiras. 

O gráfico abaixo retrata o desenvolvimento das gestoras independentes de recursos, no 

período de 1994 a 2008. 

 

Gráfico 1: Número de Gestoras Independentes no Brasil (1994 a 2008)
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A atividade de administração de carteira de valores mobiliários só poderá ser exercida 

por pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, conforme a 

Instrução 306, de 05.05.99, e a Instrução 043, de 05.03.85, que seguem anexas a este trabalho. 

Conforme definição contida no artigo 7º da instrução CVM 306 de maio/99, que 

contempla a figura do administrador como pessoa jurídica: 

 

Art. 7º - A autorização para o exercício da atividade de administração de 
carteira de valores mobiliários somente é concedida à pessoa jurídica 
domiciliada no País que:  
– tenha como objeto social o exercício da administração de carteira de 
valores mobiliários e esteja regularmente constituída e registrada no CNPJ;  
– atribua a responsabilidade pela administração de carteira de valores 
mobiliários a um diretor ou sócio-gerente autorizado a exercer a atividade 
pela CVM; e  
– constitua e mantenha departamento técnico especializado em análise de 
valores mobiliários.  
§ 1º É facultado à pessoa jurídica contratar terceiros devidamente 
autorizados pela CVM para os serviços previstos no inciso III deste artigo. 
§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o pedido de autorização deve 
ser instruído com o contrato firmado com a pessoa autorizada pela CVM. 
§ 3º A substituição do diretor, sócio-gerente responsável ou da pessoa 
contratada, nos termos do § 1º deste artigo, depende de prévia aprovação, 
pela CVM, na forma prevista nesta Instrução. 
§ 4° Na hipótese de impedimento do responsável por prazo superior a trinta 
dias, o substituto deve assumir a responsabilidade pela administração de 
carteira de valores mobiliários, devendo a CVM ser comunicada, por escrito, 
no prazo de um dia útil, a contar da sua ocorrência. 



 

 

17 

§ 5º O diretor ou sócio-gerente diretamente responsável pela administração 
de carteiras de valores mobiliários de terceiros não pode ser responsável por 
nenhuma outra atividade da instituição. 
§ 6º A CVM pode examinar a indicação de mais de um diretor responsável, 
caso a pessoa jurídica administre carteiras de valores mobiliários de 
investidores de natureza diversa e desde que sua estrutura administrativa 
contemple a existência de uma rígida divisão de atividades entre as mesmas, 
que devem ser exercidas de forma independente e exclusiva, em especial no 
que concerne à tomada de decisões de investimento. 

 

Outro interessante aspecto no que tange às Assets é a questão da frequência de envio 

de informações a seu órgão regulador. Conforme estabelecido no artigo 12º da instrução CVM 

306 de maio/99, “O administrador de carteira de valores mobiliários, pessoa natural ou 

jurídica, deve encaminhar à CVM, até o dia 31 de maio de cada ano, informações relativas às 

carteiras que administre, além de informações cadastrais atualizadas”. 

Em comparação com o envio de informações do setor bancário, que tem como 

frequência definida pelo BACEN o envio diário de informações, este é um aspecto bastante 

relevante a ser considerado por empreendedores no momento da avaliação e escolha da 

melhor opção para implementar um novo negócio. 
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2. FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

Não são muitos os trabalhos acadêmicos desenvolvidos sobre as recentes mudanças no 

sistema financeiro brasileiro. Há muitos artigos e dissertações que tratam especificamente do 

setor bancário, mas, provavelmente, em função do fato destas mudanças serem bastante 

recentes, o setor financeiro ainda conta com muitos aspectos que merecem ser analisados mais 

detalhadamente. 

Através da busca por referenciais teóricos que tratassem do tema, foram encontrados 

diversos artigos e dissertações que possuem foco específico na questão da estrutura bancária 

voltada para a continuidade de altas taxas de retorno e para o aspecto da internacionalização 

bancária. 

O foco deste estudo é a análise dos determinantes do crescimento do número de 

gestoras independentes no Brasil após o Plano Real. O material analisado contribuiu bastante 

para este estudo, pois diversos artigos e textos que analisam especificamente o 

desenvolvimento dos setores financeiro e bancário brasileiro e a estabilização da economia do 

país analisam também seus reflexos em outros segmentos. 

2.1 O SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO 

O setor bancário brasileiro vem passando por uma série de mudanças nos últimos 

anos, mudanças estas que acontecem sob diversas óticas. A seguir serão analisados alguns dos 

principais aspectos que foram impactados. 

2.1.1 Histórico do Setor Bancário Brasileiro 

Nos anos 30, a vigência de dois decretos-lei impedia o desenvolvimento do mercado 

financeiro no Brasil: Lei da Usura (Decreto nº. 22.626, de 7 de abril de 1933), que estabelecia 

o teto máximo das taxas de juros em 12% ao ano, e a Lei da Cláusula-Ouro (Decreto nº. 

23.501, de 27 de novembro de 1933), que vedava a celebração de contratos em outra moeda 

que não a nacional. 

No início da década de 40, o mercado financeiro se resumia ao sistema bancário, não 

havendo instituições financeiras. Em 1946, foram criadas as instituições financeiras do setor 

privado, não-bancárias: as companhias de crédito e financiamento. 
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Na década de 50, com a consolidação do pensamento desenvolvimentista no país, 

criou-se o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) – posteriormente 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) – com a finalidade de 

conceder financiamento para o programa de crescimento de modernização da infraestrutura. 

Seu papel era o de um agente de mudanças com visão de longo prazo. 

Os acontecimentos mais importantes nos anos 60 foram a promulgação das leis de 

capital estrangeiro, da reforma bancária e do mercado de capitais, dentre outras. Para Silva 

(2005), essa época foi o ápice das modificações no mercado financeiro, principalmente, com a 

promulgação das duas últimas leis acima mencionadas. 

Na década de 70, pode-se destacar entre os principais fatos a regulamentação dos 

Fundos Mútuos de Investimentos; o boom da bolsa de valores; a criação do Sistema Especial 

de Liquidação e Custódia (Selic); a regulamentação dos investimentos estrangeiros no 

mercado de capitais e a criação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Na década de 80, segundo Andrezo e Lima (1999, p. 150), a alta rentabilidade 

oferecida pelos títulos públicos provocou queda no mercado de ações. Em função disso, em 

1982, o governo federal criou a BNDESPAR, subsidiária do BNDES, com a finalidade de 

adquirir temporariamente ações de empresas brasileiras com necessidade de capital. Além 

disso, houve a difusão das empresas de factoring; determinação de atos ou fatos relevantes, 

em relação às sociedades anônimas e à criação do mecanismo de clube de investimentos. 

O Plano Collor, na década de 90, provocou o bloqueio dos recursos aplicados nos 

bancos, inclusive na caderneta de poupança e foi um marco histórico em termos de quebra de 

confiança entre o governo federal e as pessoas e empresas que aproveitavam a alta taxa de 

juros para se proteger da perda de valor da moeda diante da alta inflação que beirava quase 

3% ao dia ou 1.750% ao ano. 

O programa de desestatização do governo federal, que contemplava a venda do 

controle acionário dos bancos estaduais, atraiu grande interesse dos bancos estrangeiros para 

se estabelecerem no Brasil. Este processo de venda das instituições financeiras oficiais foi 

realizado em um momento de extrema vantagem competitiva para os compradores das 

mesmas, em função da inflação da época. 

No período pós Plano Real (1994), a economia brasileira defrontou-se com uma 

abertura comercial acelerada, a integração comercial no Mercosul, o processo de estabilização 

fundamentado − numa primeira fase − nos juros elevados e câmbio artificialmente valorizado. 

A crescente abertura e integração às finanças internacionais, as diversas faces do processo de 
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reestruturação produtiva − as inovações tecnológicas, gerenciais e nas relações entre as 

empresas −, as privatizações, as fusões e as aquisições são expressões deste período. 

Nesta onda de fusões e aquisições (F&As) bancárias, o governo brasileiro teve papel 

ativo utilizando instrumentos como incentivos fiscais para reestruturação administrativa e 

tecnológica, extensão do prazo para o cumprimento das exigências de capital mínimo em 

linha com as determinações estabelecidas no Acordo da Basiléia,1 entre outros. Foi um 

processo que ocorreu principalmente a partir de 1997, tendo como marco importante a 

aquisição do Bamerindus, na época, o 8º maior banco brasileiro, pelo banco britânico HSBC, 

e teve seu apogeu na compra do Banespa pelo Santander, em novembro de 2000. 

A partir do final da década de 90, as transformações no setor bancário brasileiro 

passaram a ser dirigidas cada vez mais pelas forças de mercado, com a onda de F&As sendo 

determinada predominantemente por decisões privadas, relacionadas a possíveis ganhos de 

eficiência e/ou fatia de mercado, independentemente de programas governamentais de 

reestruturação bancária. As F&As bancárias tiveram como protagonistas três bancos 

estrangeiros – o holandês ABN Amro, o britânico HSBC e o espanhol Santander – e três 

bancos privados nacionais – Bradesco, Itaú e Unibanco. 

Dentre as várias motivações do processo de reestruturação do sistema bancário 

brasileiro nos últimos 15 anos destacam-se, portanto, a globalização do sistema financeiro 

internacional; o acirramento da concorrência internacional e nacional; as mudanças 

institucionais; os planos econômicos − com destaque para o Plano Cruzado (1986) e o Plano 

Real (1994) − e, não menos importante, a consistente redução da inflação. 

Os anos recentes foram marcados também pelos avanços tecnológicos na prestação de 

serviços bancários e facilitação da comunicação de longa distância, bem como pela redução 

dos custos de transferência de recursos. 

Como consequência direta ou indireta das transformações acima relatadas, o sistema 

bancário brasileiro, como um todo, apresentou significativo aumento de concentração e 

redução do número de participantes ao longo dos últimos 14 anos, conforme pode ser visto na 

tabela a seguir. 

                                                 
1 O Acordo da Basiléia, no Brasil, foi regulamentado e implementado em 17 de agosto 1994, com a Resolução 

2099, estabelecendo Limites Mínimos de Capital Realizado e Patrimônio Líquido para as instituições 
Financeiras, com o objetivo de enquadrar o mercado financeiro brasileiro nos padrões de solvência e liquidez 
internacionais (FURTADO, 2005, p. 32). 
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Tabela 1 - Instituições autorizadas a funcionar - Variação de 1994 a 2008

Tipo
1994              
Jan

2008             
Dez

Variação no 
Período

Banco Múltiplo 206 140 -32%
Banco Comercial 35 18 -49%
Banco de Desenvolvimento 7 4 -43%
Caixa Econômica 2 1 -50%
Banco de Investimento 17 17 0%

267 180 -33%  
 
Fonte: A autora, com base em informações de Unicad – Banco Central do Brasil (www.bacen.gov.br). 
 

 

Conforme Aronovich (1999), o progresso tecnológico possibilitou o desenvolvimento 

de mecanismos para a obtenção de economias de escala na produção de serviços financeiros, 

tendo como fundamentos importantes reduções de custo operacional e de risco na execução de 

transferências e pagamentos financeiros e no aumento do volume de serviços a serem 

executados pelos sistemas unificados de computação, terminais bancários remotos e virtuais, 

entre outros. O desenvolvimento tecnológico tornou possível a expansão e a criação de 

serviços financeiros que são intensivos em tecnologia (computadores e softwares para fins 

específicos): derivativos e engenharia financeira. 

Portanto, as transformações do setor bancário vêm ocorrendo de forma intensa, 

expressa em uma tendência à conglomeração financeira, que resultou em um enxugamento 

nos bancos varejistas de médio porte, inclusive bancos mais regionalizados. Não é uma 

tendência inequívoca, como atesta, por exemplo, o crescimento recente de bancos de nichos 

voltados para poucas modalidades de crédito (consignado, desconto de duplicatas). Por outro 

lado, a relativamente recente compra do banco Pactual pelo suíço UBS, em setembro de 2005, 

mostra a importância do segmento do mercado bancário voltado para gestão de recursos e de 

prestação de serviços corporativos, inclusive nas colocações de papéis das empresas, em 

função da expansão recente do mercado de capitais no Brasil.  

O gráfico a seguir mostra o comportamento do setor bancário ao final de cada um dos 

anos contemplados no período de estudo deste trabalho. 



 

 

22 

Gráfico 2: O setor bancário ao longo dos anos
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Fonte: A autora, com base em informações de Unicad – Banco Central do Brasil (www.bacen.gov.br). 
 

2.1.2 Alteração na composição dos resultados dos bancos 

Atuando num ambiente de alta inflação, os bancos não eram tão focados na prestação 

de serviços. O foco destas instituições, ainda que extra-oficialmente, estava bastante voltado 

para o ganho financeiro obtido através das altas taxas de juros. Desta forma, os bancos tinham 

como foco principal a manutenção dos recursos de seus clientes depositados junto a eles. Em 

função da redução da taxa de juros, os bancos vêm aumentando seu enfoque para obtenção de 

resultados financeiros através da cobrança de tarifas, isto é, estão se especializando na 

prestação de serviços, muitas vezes aliados ao desenvolvimento de tecnologia, e obtendo 

importante parcela de suas receitas através da cobrança de taxas pelos serviços prestados. 

Em função deste novo enfoque, o que se tem acompanhado é que os bancos têm se 

especializado no varejo, em ser intermediários financeiros e prestar serviços. Em muitos 

casos, há opções de investimento disponibilizadas aos clientes. No entanto, para aqueles que 

possuem altos volumes a serem investidos, é perceptível que as taxas e características das 

opções oferecidas não são competitivas com as taxas/características oferecidas pelas 

instituições que têm como foco principal ou exclusivo a administração de recursos. Desta 

forma, o setor bancário continua oferecendo a opção de administração de recursos, mas as 

condições oferecidas, para aqueles com grandes volumes de recursos, quando comparadas às 

instituições voltadas exclusivamente para a gestão de recursos de terceiros, não são 

competitivas. 

Conforme analisa Maia (2003), a inflação constituiu importante mecanismo de 

financiamento dos bancos. Até meados de 1994, a "receita inflacionária" dos bancos atingiu 

aproximadamente 4% do PIB, respondendo por cerca de 40% da receita de intermediação 

financeira. Os bancos conviviam em uma economia relativamente fechada e com duas fontes 
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cativas de receitas: os ganhos com o floating – recursos oriundos de depósitos à vista ou em 

trânsito, tributos especialmente, captados a custo zero e aplicados à taxa do dia −, amplamente 

utilizado como fonte de receita operacional, e com as operações com títulos da dívida pública. 

A implementação do Plano Real trouxe grandes transformações ao sistema bancário 

brasileiro, colocando em xeque o padrão de rentabilidade característico dos anos de alta 

inflação. Em 1994, como reflexo do plano de estabilização, a participação relativa da receita 

inflacionária cairia à metade, representando 20% da receita de intermediação financeira e 2% 

do PIB. No ano seguinte, em 1995, teve participação drasticamente reduzida. 

A estabilidade da moeda reduziu a participação do sistema financeiro nacional no PIB 

– que passou de uma média de 12,7% entre 1990 e 1994 para apenas 7% em 1995 – ao 

eliminar a principal fonte de rentabilidade dos bancos: as receitas inflacionárias. A 

participação dessas receitas no "valor da produção" das instituições bancárias passou de uma 

média de 38% no período 1990 – 1993 para apenas 0,6%, em 1995 (BRAGA e PRATES, 

1999). A queda da inflação praticamente eliminou os ganhos com o floating e aumentou a 

exposição do sistema à competição internacional. 

Outra mudança importante nesse período foi a diminuição do spread bancário, que 

mudou de aproximadamente 150%, em 1994, para 70%, em 1995, atingindo 40% em 2000 

(MÁLAGA et al., 2003). Por definição do BACEN (2002, p.50), “o spread bancário é 

definido como sendo a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação de CDB 

(certificado de depósito bancário)”, isto é, o ganho financeiro obtido pelas instituições 

financeiras ao exercer seu papel como intermediárias entre a ponta que precisa tomar recursos 

emprestados e a ponta que dispõe de recursos para aplicações. 

De acordo com o Internacional Finance Statistics do FMI, IEDI (2004) e BACEN 

(2005), as taxas de juros cobradas no país apresentam-se como as mais elevadas do mundo. 

Segundo essas fontes, o spread médio dos empréstimos para pessoas físicas e jurídicas 

praticados no sistema bancário brasileiro, em 1994, era de aproximadamente 120%, um valor 

aproximadamente oito vezes maior do que o custo de captação do país, que possuía a segunda 

maior taxa cobrada, dentre os selecionados no estudo. Esse valor caiu para cerca de 55%, em 

1999, e foi para 44%, em 2003. Embora tenha reduzido a diferença na comparação com os 

demais países analisados, esse valor ainda era aproximadamente três vezes maior quando 

comparados aos países latino-americanos e dez vezes maior do que a taxa cobrada nos países 

do leste asiático. 

A trajetória do spread bancário no período do Plano Real tem as seguintes 

características, de acordo com Oliveira (2004, p. 69): 
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1) os spreads bancários caíram vertiginosamente desde a implantação do 
Plano Real, porém ainda permanecem em níveis muito elevados; 
2) os recolhimentos compulsórios sobre as operações ativas dos bancos no 
período logo após o Plano Real foram determinantes para os elevadíssimos 
níveis alcançados pelos spreads bancários logo após o Plano Real; 
3) em geral, os spreads cobrados nas operações com pessoas físicas são bem 
superiores aos praticados com empresas; 
4) as margens cobradas pelos bancos em suas operações de empréstimos são 
fortemente suscetíveis a mudanças do cenário macroeconômico, sejam elas 
provenientes de choques externos ou domésticos; e  
5) descontada a trajetória do spread antes de outubro de 1999, a queda 
observada mostra-se bem menos pronunciada, mas ainda assim significativa. 
 

 

A redução abrupta dos níveis de inflação levou os bancos a perderem os ganhos com o 

floating, que eram uma das suas principais fontes de receitas e, com isto, estes foram 

obrigados a desenvolver uma série de novas estratégias com vistas a manter seus lucros. 

Segundo o Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (2006), estima-se que, para os maiores bancos, o ganho proveniente com o 

floating representou R$ 9,538 bilhões, em 1994, caindo para R$ 903 milhões no ano seguinte. 

As instituições bancárias diversificaram o portfólio de produtos e serviços ofertados e 

montaram uma eficiente estrutura de cobrança de tarifas bancárias, passando a cobrar por 

serviços até então gratuitos, entre os quais, renovação de cadastro, renovação de cheque 

especial, extratos bancários, emissão de cheque de baixo valor, envio de talão de cheques por 

correio e anuidade de cartão de crédito. Expostas a este novo cenário, as instituições 

financeiras defrontaram-se com uma perda repentina de receitas e foram criadas novas 

estratégias com vistas a manter sua lucratividade, chamadas por Minsky (1986) de inovações 

bancárias. 

No contexto de baixa inflação, as receitas provenientes da cobrança de tarifas 

bancárias conquistam então uma importância maior, exercendo um papel fundamental no 

resultado das instituições e contribuindo para uma trajetória de lucros recordes. 

Ainda de acordo com o Dieese (2006), em 1994, as receitas de prestação de serviço 

representavam 6,25% no total das receitas do setor bancário, subindo para 12,7% ao final de 

2005. 

No Brasil, não há regulamentação sobre os valores que os bancos podem cobrar sobre 

essas tarifas, nem sobre quais tarifas existem e que podem vir a existir. Segundo Maffili 

(2007), essa flexibilidade é decorrente da resolução do CMN n° 2.303, de 25.07.1996, que 
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estabeleceu novas regras para a cobrança de tarifas apenas determinando algumas limitações e 

obrigações, fornecendo muita liberdade aos bancos para montarem suas próprias tabelas de 

tarifas.  

As receitas de cobrança de tarifas têm adquirido tanta importância na lucratividade 

bancária que chegam a superar a folha de pagamentos de várias instituições, conforme 

observado nas suas demonstrações de resultados. O mercado utiliza a nomenclatura “índice de 

eficiência” para denominar a relação entre receitas de prestação de serviços sobre despesas de 

pessoal. 

O gráfico abaixo mostra a evolução nominal das despesas de pessoal e receitas de 

prestação de serviços na indústria bancária (em R$ bilhões). 

 

Gráfico 3: Evolução de Despesas de Pessoal x Receitas de Prestação de Serviços

 

 
Segundo o Dieese (2006), no final de 1994, a soma de todas as receitas de prestação de 

serviços do setor arcava com 26,0% do total das despesas de pessoal. Em 2005, a cobertura 

subiu para 113,9%. A razão para tal mudança, segundo análise de Maffili (2007), é que, entre 

dezembro de 1994 e dezembro de 2005, enquanto a soma das receitas de prestação de serviços 

aumentou 582,0%, em valores nominais, as despesas de pessoal cresceram apenas 56,5%. O 

índice de eficiência é um elemento da estratégia bancária muito maleável para os bancos, seja 

pela já mencionada flexibilidade fornecida na cobrança de tarifas, seja pelo controle das 

despesas de pessoal, ou mesmo por ambos. Embora esse índice tenha aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, estima-se que ainda exista espaço para crescimento e 

utilização para incrementos da rentabilidade bancária. Juntamente com o spread, ambos 



 

 

26 

apresentaram uma forte correlação positiva com a rentabilidade e, conforme Oureiro et al 

(2005), essa não é uma tendência apenas brasileira, mas mundial.  

Conforme análise de Campos (2002), este processo de ajuste do setor bancário a um 

novo cenário resultou, após um período inicial (1994/95), um crescimento expressivo da sua 

produtividade total média, devido, principalmente, ao crescimento do índice que representa 

mudança na tecnologia. 

Observou-se também um crescimento nas receitas com prestação de serviços, em 

função tanto da diversificação dos serviços bancários (administração de fundos de 

investimentos, cartões de crédito, taxas de abertura de crédito, cobranças etc.) quanto da 

proliferação de tarifas para diferentes serviços relacionados às atividades de varejo 

(transferência de valores entre bancos, tarifas por manutenção de contas e compensação de 

cheques, dentre outras). 

Quanto à propriedade, os bancos nacionais foram mais eficientes que os bancos 

estrangeiros, porém, os bancos estrangeiros apresentaram maior crescimento da eficiência que 

os bancos nacionais. Um estudo ainda mais focado realizado por Faria et al (2007) comparou 

a evolução da eficiência dos seis bancos que participaram mais intensamente do processo de 

F&As bancárias no período 1995-2005 e que se tornaram os maiores bancos varejistas 

privados do setor bancário brasileiro: três bancos privados nacionais (Bradesco, Itaú, 

Unibanco) e três bancos de propriedade estrangeira (Santander, ABN Amro e HSBC), já 

citados anteriormente. Os resultados obtidos no trabalho mostram que houve uma melhora na 

eficiência de intermediação para todos os seis bancos, enquanto que somente dois deles 

(Bradesco e Itaú) apresentaram melhora na eficiência de resultados. 

De acordo com Faria et al (2007), o resultado de seu estudo parece sugerir que a opção 

de ser grande pode ser interessante para os bancos varejistas, pelo potencial de vendas 

cruzadas de produtos e serviços e pela capacidade de geração maior de receitas na 

intermediação financeira e com tarifas.  

2.1.3 Internacionalização do Setor 

Um dos movimentos pós Plano Real que influenciaram fortemente o Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) foi o crescimento do número de bancos estrangeiros que atuam no 

país. De acordo com o Bacen (2006), os ativos dos bancos estrangeiros respondiam por 7% do 

total de ativos do SFN em 1994 e em 2005 essa participação havia aumentado para 26%. Tal 
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aumento ocorreu, basicamente, por meio da aquisição de bancos privados e públicos por 

bancos estrangeiros. 

Com a necessidade de reestruturação do setor, o governo brasileiro determinou o início 

do processo de internacionalização do sistema bancário privado. Assim, a Exposição de 

Motivos n° 311, de 23 agosto de 1995, foi editada pelo Ministro da Fazenda após aprovação 

pelo Presidente da República, estabelecendo que era do interesse nacional a entrada e/ou 

aumento da participação do capital estrangeiro no sistema financeiro. 

A Exposição de Motivos n° 311 elenca uma série de argumentos que justificariam a 

abertura do mercado bancário brasileiro aos bancos estrangeiros: 

– redução da margem de intermediação bancária, a qual seria alcançada pela 

atualização tecnológica, que não poderia ser efetuada pelos capitais nacionais, 

dada a sua escassez, inviabilizando, assim, tanto o aumento da remuneração da 

poupança quanto a redução do custo do crédito; 

– elevados índices de qualidade dos serviços bancários prestados pelas instituições 

estrangeiras já presentes no Brasil; 

– introdução de novas tecnologias de gerenciamento de recursos e inovações de 

produtos e serviços, que melhorariam a eficiência alocativa da economia brasileira; 

– redução de preços dos serviços e de custos dos recursos, resultante da 

intensificação da concorrência bancária. 

Os balanços anuais, entre 1994 e 1996, mostram como a Exposição de Motivos 

deflagrou, de fato, uma alteração relevante. A participação do capital externo no sistema 

bancário brasileiro, excluídos os bancos privados nacionais com participação estrangeira, 

mostra a seguinte evolução, entre 1994 e 1996, quanto a algumas contas selecionadas: número 

de bancos – de 16,5% para 20%; ativo real – de 8,2% para 13,9%; depósitos totais – de 6,2% 

para 9,9%; operações de crédito – de 5,7% para 13,3%; patrimônio líquido real – de 10,7% 

para 14,7% ; resultado de intermediação financeira – de 6,7% para 20,6%. 

Conforme dados apresentados na tabela a seguir, a participação do capital privado 

estrangeiro no controle de bancos que atuam no Brasil vem crescendo e ganhando importância 

no volume de ativos totais do SFN. 
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Tabela 2: Participação no total de ativos do SFN por tipo de controle acionário - em %

Ano Públicos
Privados 
Nacionais

Capital 
Estrangeiro Total

1994 52% 41% 7% 100%
1995 52% 39% 9% 100%
1996 70% 12% 18% 100%
1997 67% 9% 25% 100%
1998 67% 9% 24% 100%
1999 66% 8% 26% 100%
2000 64% 9% 27% 100%
2001 62% 11% 28% 100%
2002 60% 10% 30% 100%
2003 65% 11% 24% 100%
2004 51% 6% 43% 100%
2005 44% 6% 50% 100%
2006 58% 14% 28% 100%

Fonte: Elaboração da autora com dados obtidos junto ao Bacen  

 
 

Conforme Almeida Júnior (1996), a intenção da política governamental quanto ao 

aumento do capital estrangeiro no sistema bancário teve principalmente duas razões: atrair 

capital para solucionar a insolvência de alguns bancos e promover o aumento da eficiência e 

produtividade do setor.  

2.1.4 Regulamentação do Setor Bancário 

Os bancos são instituições responsáveis pela formação do nível de oferta monetária, 

além de serem agentes financiadores de atividades produtivas em diversos ramos da economia 

e, por esta razão, é necessário que sua regulação governamental seja complexa. A falência de 

um banco pode causar transtornos econômicos graves ao país, devido à possibilidade de 

“quebra” em cadeia de outros bancos e também de outras sociedades não-bancárias. 

Agir intensamente na regulação prudencial de todas as instituições financeiras – e dos 

bancos em particular – visando a garantir a estabilidade do sistema deve ser um objetivo dos 

governos em todo o mundo.  

Os bancos lidam com problemas e diferenciais de informação. Ao mesmo tempo em 

que dispõem de vantagem informacional em relação a projetos e empresas que financiam, 

devem dominar a identificação dos potenciais riscos inerentes à atividade – sinais de 

insolvência de clientes, mudanças no perfil de risco/retorno da carteira de investimentos, entre 

outros –, antecipando como os possíveis choques de natureza econômica e financeira podem 

afetar sua performance.  
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O Executivo brasileiro induziu fortemente as transformações no setor financeiro, 

redesenhando o sistema através da atuação sociopolítica das autoridades econômicas – Banco 

Central, CMN (Conselho Monetário Nacional) e Ministério da Fazenda –, que pode ser 

traduzida na prática pela seguinte formatação idealizada de setor financeiro, resumindo-se em 

três grandes metas: 

– Maior participação de Instituições Internacionais no SFN. 

– Maior participação do Setor Privado no SFN. 

– Fortalecimento sistêmico: liberação de condicionalidades para manutenção de 

elevadas receitas, facilidades operacionais no setor e adaptação a parâmetros 

internacionais. 

Assim, sob a alegação da importância da solidez do setor bancário para o processo de 

estabilização e utilizando-se da não-regulamentação do artigo 192 da Constituição Federal, o 

governo brasileiro vem desenhando um novo perfil para o setor; isto é, quando se observa o 

conteúdo das ações das autoridades monetárias após o Plano Real, que em tese seria 

determinado por este processo de estabilização, percebem-se desdobramentos muito além das 

questões colocadas pelo Plano Real, expressando a defesa deste novo formato: um setor 

bancário com um segmento privado nacional mais forte, mais internacionalizado e menos 

público (Banespa, 2001). 

Algumas medidas foram necessárias para manter a confiança dos depositantes e 

investidores nas instituições financeiras e, com isso, afastar a possibilidade de ocorrência de 

uma crise sistêmica. Entre essas medidas está a liberalização em relação à participação do 

capital estrangeiro no SFN, com o intuito de promover o aumento da eficiência e da 

produtividade.  

Quanto ao grau de abertura financeira da economia brasileira, para Braga e Prates 

(1999), este ainda é reduzido em relação aos demais países latino-americanos. 

2.1.5 Programas de Socorro às Instituições Bancárias 

Desde 1995, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) vem passando por profundas 

modificações, algumas de caráter legal e institucional, outras determinadas pelas forças de 

mercado. A intervenção direta do governo, desde aquele ano, teve como um dos objetivos 

aprimorar, consolidar e tornar mais eficiente o sistema.  
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Conforme mencionado anteriormente, a estabilidade macroeconômica alcançada com 

o Plano Real resultou na quase extinção de uma fonte importante de receitas para as 

instituições bancárias: o floating – ganho propiciado pela perda do valor real dos depósitos à 

vista, que eram apropriados pelos bancos. Inicia-se aí um processo de ajustamento, 

envolvendo, entre outros fatores, o fechamento de agências e filiais e a demissão de 

funcionários de diversos bancos. 

O crescimento dos empréstimos foi uma estratégia adotada por várias instituições 

financeiras para compensar a perda das receitas. Almeida Jr. e Barros (1997) apontam que os 

empréstimos feitos pelas instituições financeiras ao setor bancário no primeiro ano de Plano 

Real cresceram mais de 50%. Em sua visão: "Esse crescimento rápido dos empréstimos 

bancários propiciou, inicialmente, que a receita dessas operações compensasse, em parte, a 

perda do float, postergando o ajuste do sistema financeiro que ocorreu de forma mais intensa 

a partir de 1995". 

Segundo Maffili (2007), aliando a queda das receitas de float advindas da implantação 

do Plano Real e a má concessão de crédito, muitos bancos começaram a passar por 

dificuldades antes não observadas. A redução dos custos, que poderia equilibrar a situação, 

não veio na mesma medida que a queda nas receitas. 

Esse novo cenário trouxe várias dificuldades para o setor, fazendo com que vários 

bancos passassem por processos de intervenção, transferência do controle acionário e até 

mesmo liquidação. Bancos considerados grandes no cenário nacional, como o Econômico e o 

Nacional, sofreram intervenção a partir de 1995. 

O governo regulamentou, no dia 16 de novembro de 1995, o Programa de Estímulo à 

Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional (PROER), o seguro-depósito – medidas 

válidas retroativamente para os bancos sob intervenção a partir do Plano Real –, e editou a 

Medida Provisória n° 1.812, que permite ao Banco Central intervir em instituições com 

problemas de solvência e saneá-los. 

De acordo com Maia (2003), as operações de auxílio a instituições financeiras como, 

por exemplo, o PROER, foram estruturadas de forma a preservar a exigibilidade dos depósitos 

bancários a qualquer tempo. Simultaneamente, ao transferir o controle acionário do banco 

problemático, o PROER reduziu o risco moral das operações-salvamento. Este programa 

permitiu a transferência dos ativos e passivos de boa qualidade das instituições insolventes 

para outras instituições. Os créditos irrecuperáveis foram absorvidos pelo Bacen, que também 

financiou a aquisição da parte "saudável" da carteira da instituição. As instituições financeiras 

que viessem a participar desse programa teriam acesso a uma linha de crédito especial; 
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poderiam diferir em até dez semestres os gastos com a reestruturação, reorganização e 

modernização, e poderiam ficar temporariamente fora das exigências quanto ao cumprimento 

dos limites operacionais estabelecidos pelo Acordo de Basiléia. 

Conforme Bacen (2002, p.31-32), destacam-se outras medidas adotadas pelo governo 

federal para evitar uma possível crise sistêmica: 

a) Estabelecimento de incentivos fiscais para a incorporação de Instituições 

Financeiras (MP 1.179 de 03/11/95 – atual Lei 9.710, de 19.11.1998), permitindo 

que: (i) a instituição incorporadora contabilizasse como prejuízo o valor dos 

créditos de difícil recuperação da instituição incorporada, e (ii) a instituição 

incorporadora pudesse contabilizar como ágio a diferença entre a valor patrimonial 

da participação societária adquirida e o valor da aquisição, sendo essa diferença 

compensada nos exercícios fiscais posteriores.  

b) Aprovação do estatuto e regulamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) 

(Resolução 2.211, de 16.11.1995). Esse fundo estabeleceu uma garantia de até R$ 

20 mil para o total de créditos de cada pessoa contra todas as instituições do mesmo 

conglomerado financeiro, abrangendo, inclusive, todas as instituições financeiras 

que foram submetidas aos regimes de intervenção e/ou liquidação extrajudicial 

desde o início do Plano Real. Seria administrado pelos próprios bancos, com a 

contribuição mensal de 0,025% do montante dos saldos das contas seguradas (o 

CMN reduziu pela metade – de 0,025% para 0,0125% – a alíquota de contribuição, 

bem como ampliou o valor de cobertura de R$ 20 mil para R$ 60 mil em setembro 

de 2006). 

c) Maiores exigências para a constituição de novas instituições financeiras e criação 

de incentivos para os processos de fusão, incorporação e transferência de controle 

acionário (Resolução 2.212, de 6.11.1995). Esta resolução aumentou a exigência 

mínima de capital para a constituição de novos bancos, sem alterar o limite mínimo 

exigido nos casos de fusão, incorporação e transferência de controle acionário. 

Pode-se dizer, então, que o período pós Plano Real foi marcado pela maior 

reestruturação do sistema financeiro nacional vista até hoje. 
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2.2 SISTEMA FINANCEIRO E O CRESCIMENTO ECONÔMICO 

Diversos autores sustentam a teoria de que o desenvolvimento financeiro estimula o 

crescimento econômico. Um dos impactos deste desenvolvimento foi o aumento dos níveis de 

poupança e redução das taxas de juros praticadas no país, o que pode ser um dos principais 

fatores responsáveis pelo crescimento do segmento de administração de recursos financeiros. 

Para Darrat (1999), por exemplo, o desenvolvimento do sistema financeiro estimula o 

crescimento econômico uma vez que o funcionamento satisfatório das instituições que o 

compõem promove eficiência econômica geral em termos de geração e expansão de liquidez, 

mobilização de poupança, intensificação do processo de acumulação de capital, transferência 

de recursos de setores tradicionais sem crescimento para setores mais modernos indutores de 

crescimento e de impulso às respostas de empresários competentes nos setores modernos da 

economia. Em sua síntese, Darrat (1999) afirma que o sistema financeiro facilita a alocação 

de recursos temporal e espacialmente, contribuindo, assim, para estimular a atividade 

econômica. 

Para melhor análise desta teoria, e tendo em vista as variáveis macroeconômicas cuja 

evolução se deseja caracterizar, pode-se destacar cinco acontecimentos internos que marcaram 

o período 1980-2008 no cenário brasileiro: 

1) esforço de estabilização econômica iniciado em 1986, com o Plano Cruzado; 

2) liberalização comercial iniciada em 1988 e continuada e aprofundada em 1990; 

3) forte restrição de liquidez em 1990, com o Plano Collor; 

4) controle do processo inflacionário com o Plano Real, a partir de 1994; e  

5) a mudança de regime cambial em janeiro de 1999. 

De acordo com Matos (2003), essa série de acontecimentos mudou a trajetória da 

economia brasileira após 1980. Diante de um processo inflacionário crônico e de restrições 

externas e fiscais, o esforço governamental nesse período centrou-se, principalmente, na 

implementação de programas de estabilização monetária. Ressalta-se que, apesar do período 

pós Plano Real ser marcado pela redução e manutenção da inflação baixa, a economia 

brasileira passou por períodos de instabilidade com as diversas crises econômicas, que se 

abateram sobre países ou regiões após 1994 (crise mexicana, em 1994, asiática, em 1997 e 

Russa, em 1998). Segundo Maffili (2007), a busca da estabilidade aliada ao contágio dessas 

crises externas após a abertura do país, a partir dos anos 90, gerou consequências positivas e 

adversas sobre variáveis macroeconômicas. 
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Além do sistema bancário, há 3 variáveis macroeconômicas que sofreram fortes 

mudanças no período aqui analisado e que devem ser contempladas: a taxa de juros Selic, a 

inflação e o regime cambial. 

2.2.1 Taxa de Juros Selic e Inflação 

O custo da taxa básica de juros (Selic), definida pelo Banco Central do Brasil (Bacen) 

no seu planejamento e execução da política monetária, é tomado pelo mercado financeiro 

como parâmetro de avaliação da taxa de juros praticada. Atualmente, a taxa Selic está em 

10,25% ao ano.2 Esta taxa é usada para remunerar a emissão dos Títulos Públicos Federais 

emitidos pelo Tesouro Nacional. 

A taxa de juros praticada no mercado brasileiro tem papel fundamental no mecanismo 

do funcionamento de sua economia. Por um lado, é ela que estabelece a remuneração a ser 

paga aos indivíduos que optam por poupar, isto é, aqueles que abrem mão de consumir agora 

e formam uma poupança porque julgam que é válido postergarem o consumo em função da 

remuneração de seus recursos; por outro, é ela quem define a correção monetária da maioria 

dos títulos públicos que são emitidos pelo tesouro. Em suma, o “cuidado” com esta taxa é 

fundamental, pois, ao mesmo tempo em que seu aumento é relevante para o crescimento e 

incentivo da poupança, ela também interfere diretamente na dívida pública do país. 

Conforme Biasotto e Bessada (2004), em economias de mercado, o principal 

instrumento de política monetária é a taxa de juros. Os bancos centrais controlam esta taxa de 

juros através de suas habilidades como os fornecedores finais da liquidez para o sistema 

bancário, equilibrando a oferta e a demanda por fundos nos mercados de dinheiro. Em alguns 

países, as mudanças no nível de reservas obrigatórias que os bancos comerciais possuem com 

o Banco Central são usadas para influenciar o equilíbrio entre oferta e demanda e 

consequentemente gerar o movimento necessário às taxas de juros de curto prazo e, por esta 

razão, no espectro total das taxas de juros na economia. Em outros países, por exemplo, no 

Reino Unido, as operações de mercado aberto do Banco Central são designadas para 

assegurar que, a cada dia, o mercado de dinheiro como um todo possa fazer frente às 

deficiências potenciais, que o Banco Central então ameniza com a taxa de juros que ele deseja 

ver estabelecida ou mantida no mercado. 

                                                 
2 Conforme última reunião do COPOM, realizada em 29/04/2009. Cf. www.bacen.gov.br. 
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Em se tratando de inflação, o IPCA3 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), 

medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi criado 

com o objetivo de retratar a variação dos preços no comércio para o público final e é 

considerado pelo Banco Central o medidor oficial da inflação do país, sendo este índice 

utilizado pelo governo como referencial para verificação do cumprimento das metas 

estabelecidas para a inflação. 

O IPCA do ano de 1994 foi 916,43% e este mesmo índice do ano de 2008 foi de 

5,90%4, isto é, houve uma redução de 99,35% no índice oficial de inflação do país. 

No gráfico abaixo, é possível acompanhar a trajetória do IPCA anual de 1995 a 2008. 

Para que a visualização gráfica do comportamento do índice pudesse ser adequadamente feita, 

o índice referente a 1994, por sua magnitude em relação aos demais anos, foi desconsiderado.  

 

Gráfico 4: Comportamento  do IPCA Anual (1995 a 2008)
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Fonte: A autora, com base em informações do IBGE – Banco Central do Brasil (www.ibge.gov.br). 

2.2.2 Regime Cambial 

A partir de janeiro de 1999, o governo brasileiro utilizou-se também da política 

cambial como instrumento para obtenção da estabilidade financeira e econômica do país. As 

mudanças ocorridas no regime cambial brasileiro, através da adoção do câmbio flutuante, 

acarretaram em mudanças nos preços relativos, que, conforme analisado anteriormente, 

interferiram na eficiência da indústria bancária.  

                                                 
3 Este indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, residentes nas 

regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, 
Fortaleza e Belém, além do Distrito Federal e do município de Goiânia. 

4 Cf. www.ibge.gov.br. 
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De acordo com Braga e Prates (1999), o uso da âncora cambial no combate à inflação 

foi o mecanismo que possibilitou a estabilidade da moeda nos países latino-americanos – 

México, Argentina e Brasil – na década de 90. No caso brasileiro, especificamente, a criação 

da URV indexada à variação cambial “dolarizou” indiretamente a economia, permitindo uma 

acomodação dos preços relativos. O compromisso com a âncora cambial variou de acordo 

com o regime cambial adotado – câmbio fixo ou bandas de flutuação – e teve um papel de 

“balizador” das expectativas. A inserção desses países no movimento de globalização 

financeira foi também essencial no processo de estabilização monetária.  

Neste cenário, o ingresso de fluxos de capitais voláteis viabilizou um excepcional 

nível de reservas internacionais, dando à autoridade monetária credibilidade para defender a 

taxa de câmbio nominal. 

Conforme Paula et al. (2001), devido ao aumento da dívida pública, a partir de 1997, 

os bancos retornam à sua estratégia de flexibilidade patrimonial típica do período de alta 

inflação, contraindo crédito e aumentando suas aplicações em títulos públicos, 

predominantemente indexados à taxa de overnight e à taxa de câmbio. Dessa forma, o 

governo brasileiro tem sido induzido a ofertar um hedge cambial5 e de taxa de juros para 

cobrir os prêmios de risco para rolagem da dívida pública. Este contexto influencia o 

comportamento dos bancos, que por sua vez influenciam o spread bancário.6 Tal fato ocorre 

porque os bancos passam a ter em seus portfólios de ativos, uma parcela maior de títulos 

públicos que possuem menor risco, e com isso passam a exigir um prêmio mais elevado das 

operações de crédito que possuem um risco maior. 

O Banco Central utiliza-se da taxa de juros para reverter o fluxo de saída de capitais e 

impedir, dessa forma, o aumento da inflação devido à desvalorização do câmbio. Nesse 

cenário, a política monetária ficou atrelada ao objetivo da estabilidade de preços, tendo ao 

mesmo tempo efeitos macroeconômicos desestabilizadores sobre a economia brasileira, 

refletindo-se, entre outras coisas, no valor do spread bancário. A diferença de custo entre o 

custo de captação de recursos e o custo de empréstimo de recursos é um dos grandes entraves 

da construção de um mercado de capitais no Brasil. 

                                                 
5 Hedge é um termo de origem inglesa que designa operação que serve para proteger as empresas contra 

variações bruscas em ativos que estejam lastreando suas obrigações futuras. Em câmbio, consiste em operações 
de proteção contra variações na taxa de câmbio futura (cf. www.number.com.br/glossario/terpor.php). Em 
complemento, Bueno (2002, p. 83) define hedge como uma operação de proteção em que o agente toma 
determinada posição para evitar ou diminuir variações de preço e, assim, de sua riqueza. 

6 O spread bancário é definido como sendo a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação de CDB 
– Certificado de Depósito Bancário (BACEN, 2002, p. 50). 
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2.3 SETOR BANCÁRIO E GESTORES INDEPENDENTES NOS EUA E EUROPA: 
BREVE HISTÓRICO 

A consolidação da indústria de serviços financeiros é um fenômeno global que vem 

sendo observado indistintamente em nações desenvolvidas e em desenvolvimento, embora as 

razões para tal fato não sejam necessariamente as mesmas. 

Na análise de Aronovich (1999), podem-se destacar alguns motivos que são 

regularmente citados como importantes para a consolidação financeira observada 

internacionalmente, entre eles: 

a) maximização do valor da empresa compradora; 

b) estratégias empresariais não relacionadas à maximização do valor da empresa; 

c) progresso tecnológico; 

d) acumulação de excesso de capacidade e fragilidade financeira; 

e) desregulamentação; 

f) privatização; e 

g) a Unificação Monetária Européia (UME). 

Tomando-se como referência os Estados Unidos, existem dados impressionantes sobre 

a reorganização setorial. Entre 1980 e 1997, o número de bancos comerciais declinou de 

12.200 para 7.234 e ao longo do período 1988/97 a parcela do total de ativos das oito maiores 

instituições do setor bancário comercial cresceu de 22,3% para 35,5%. No intervalo de 10 

anos entre 1988/97, aproximadamente 3.600 transações de fusões e aquisições entre bancos 

comerciais foram registradas, enquanto 1.300 novas instituições, não resultantes de fusões 

e/ou aquisições, iniciaram operação nos Estados Unidos e ainda cerca de 900 organizações 

bancárias comerciais faliram (ARONOVICH, 1999). 

Em seu estudo sobre a evolução da estrutura e da dinâmica das finanças norte-

americanas, Cintra e Cagnin (2007) retratam que o sistema financeiro norte-americano atuou 

como grande banco comercial global, gerindo os processos de expansão e retração do crédito 

e de valorização e desvalorização da riqueza americana e de grande parte da riqueza mundial, 

tendo seu papel mudado drasticamente nos últimos anos. Enquanto as inovações e a 

reestruturação foram transformando o sistema financeiro dos Estados Unidos, os legisladores 

e órgãos reguladores foram desmantelando os controles quantitativos, que constituíam uma 

das principais características daquele sistema (Glass-Steagall Act, de 1933, e Securities 

Exchange Act, de 1934). 
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A utilização de instrumentos de política “macroprudencial” contribuiu para a 

estabilidade financeira norte-americana, restringiu a expansão exacerbada do crédito 

doméstico e internacional sob as regras do Acordo de Bretton Woods e, assim, promoveu a 

criação de instituições saudáveis, durante os “anos dourados do capitalismo” (1947-1973). Em 

1980, o Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act (1980) extinguiu a 

Regulation Q, que regulamentava os tetos das taxas de juros sobre os depósitos das 

instituições depositárias. Essa medida desencadeou o processo de desregulamentação do 

sistema financeiro doméstico. Durante esse processo, grande parte da gestão da riqueza e do 

crédito migrou das instituições de depósito (bancos comerciais, instituições de poupança e 

uniões de crédito) para os investidores institucionais (fundos de pensão, companhias de 

seguro e outras formas de investimento coletivo). 

Os volumes de ativos dos investidores institucionais saltaram de US$ 2 trilhões, em 

1980, para US$ 28,7 trilhões, no segundo trimestre de 2007. Desta forma, os investidores 

institucionais transformaram-se em um dos principais mecanismos de poupança e 

investimento da economia norte-americana. O aumento da participação relativa dos 

investidores institucionais americanos desencadeou uma expansão simétrica do papel 

desempenhado pelo mercado de capitais, uma vez que estes compõem a maior parte de seus 

portfólios com securities (títulos e ações). 

Em função dos investidores institucionais terem aumentado suas demandas por 

instrumentos do mercado de capitais, as corporações tomaram menos recursos dos bancos e 

emitiram substancialmente mais bônus, notas, commercial papers e ações. O crédito e a 

poupança das famílias também se dirigiram para o mercado de capitais. A participação 

relativa dos empréstimos bancários no estoque total de dívida caiu de 9,7%, em 1980, para 

3,8%, em 2007. 

Para lidar com este novo ambiente, os grandes bancos norte-americanos estenderam 

suas atividades para além dos tradicionais empréstimos bancários, passando a administrar 

fundos mútuos e a oferecer serviços de gestão de ativos por meio de seus vários 

departamentos. Para enfrentar a acirrada concorrência dos mercados de capitais, os bancos se 

concentraram e se transformaram em supermercados financeiros, pondo fim à separação das 

funções entre bancos comerciais, bancos de investimento e instituições encarregadas do 

crédito hipotecário, em vigor desde o Glass-Steagall Act, lançado na crise da década de 1930. 

Os bancos universais passaram a atuar em diferentes linhas de negócio: varejo, 

investimento, seguro, gestão de ativos, gestão de fundo de pensão etc. Todavia, as finanças 

diretas impuseram a forma de gestão da riqueza e do crédito a partir da diversificação dos 
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portfólios de ativos (compra e venda de moedas, commodities, petróleo, título de dívidas, 

ações, derivativos, entre outros). Assim, os grandes bancos norte-americanos trouxeram para 

dentro das suas estruturas essa forma de gestão de ativos, característica dos mercados de 

capitais. Com relação à lucratividade bancária americana, esta enfrentou um período de 

ressaca, entre 1987 e 1991, mas recuperou-se nos anos seguintes. 

Para Aronovich (1999), um dos motores do recente movimento de fusões e aquisições 

de empresas do setor de serviços financeiros nos Estados Unidos é a queda de barreiras 

regulatórias: restrições à expansão geográfica foram reduzidas nos anos 80 e começo dos 90, 

quando entrou em vigência o Riegle-Neal Interstate Banking and Branching Efficiency Act, de 

1994, e obstáculos a fusões entre bancos comerciais e bancos de investimentos também foram 

parcialmente removidos. Ainda segundo o autor, a Europa também passou por um processo de 

remoção de barreiras regulatórias. A European Union Banking Directive, de 1993, autoriza 

qualquer banco de país pertencente à União Européia a operar livremente dentro dos limites 

dos 15 países membros. Havia uma enorme expectativa de que a unificação européia 

incentivasse a realização de F&As entre empresas nacionais e internacionais. 

O atual estágio tecnológico e a remoção de barreiras regulatórias criaram então 

condições para o surgimento de instituições que possam atuar globalmente em significativos 

nichos de mercado. A unificação monetária atua como um acelerador das forças subjacentes 

que obrigam o mercado europeu a se ajustar às condições correntes do mercado mundial: 

maior atenção ao princípio de shareholders value maximization7, desregulamentação, avanços 

tecnológicos, globalização, envelhecimento da população e securitização. 

2.4 O DESENVOLVIMENTO DAS GESTORAS DE RECURSOS INDEPENDENTES NOS 
EUA 

Silva (2005) fez um estudo específico sobre o mercado de gestores independentes 

focado exclusivamente em entidades fechadas de previdência complementar. Em seu estudo, 

o autor mostra que 94,7% da indústria de gestão de recursos de terceiros no Brasil estão 

concentrados nos grandes conglomerados financeiros e que apenas 3,5% dos recursos são 

destinados à gestão de administradoras independentes. Tal constatação pode ser visualizada 

na figura a seguir, que mostra o percentual alocado do patrimônio líquido total dos fundos de 

investimento de acordo com o tipo de instituição onde os recursos estão sendo geridos: 
                                                 
7 Por tradução livre da autora, Maximização do Valor do Acionista, um dos princípios da Governança 

Corporativa, que, de acordo com Malvessi, proporciona vantagens competitivas ao negócio, criando valor pela 
melhoria operacional e econômica. Para mais detalhes, cf. http://www.oscarmalvessi.com.br/img_artigo/18.pdf. 
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Gráfico 5: Alocação de Patrimônio por tipo de instituição

 

Fonte: Silva (2005). 

 

Silva mostra ainda que este comportamento, nos mercados europeu e americano, é 

bastante diferente do brasileiro, pois, nesses mercados, o gestor independente exerce papel de 

forte importância, dado o seu foco de especialização, que é a tomada de decisão entre comprar 

e vender ativos e, desta forma, gerar rentabilidade aos clientes. 

Na tabela abaixo, que mostra as empresas de gestão e seus respectivos ativos totais, é 

possível verificar que o mercado americano de gestão de recursos de terceiros está fortemente 

concentrado nos gestores independentes. 

 

Tabela 3: Empresas de gestão de recursos e seus volumes administrados

 

Fonte: Silva (2005). 

 

De acordo com o autor, isto acontece porque o que realmente importa para esse 

público é a não-ocorrência de situações conflituosas entre prestadores de serviços. 
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Para definir as nomenclaturas aqui utilizadas, entende-se como: 

– Grandes conglomerados financeiros (bancos): o sistema bancário brasileiro 

caracteriza-se pela existência de grandes conglomerados financeiros privados, 

bancos estatais e bancos privados de menor porte. 

– Gestores independentes de recursos financeiros (Asset Management): é uma 

unidade empresarial criada pelos bancos e por profissionais oriundos de alguns 

bancos de investimentos para caracterizar a separação entre a gestão de recursos 

financeiros dos clientes e a gestão de recursos financeiros de tesouraria (recursos 

próprios) das instituições financeiras (CRUZ, 2004). 

No trabalho desenvolvido pelo autor, que teve como principal enfoque identificar 

quais são os principais fatores que levam as entidades fechadas de previdência a escolher os 

grandes conglomerados financeiros para cuidar da gestão financeira de seus recursos, foi 

realizada uma pesquisa na região sul do país através da aplicação de questionários aos 

dirigentes das entidades que escolhem a empresa que fará a gestão financeira de seus recursos. 

Nesse trabalho foi utilizado o método de análise de conteúdo, abordando o tratamento 

comparativo e reflexivo, através da aplicação de questionário enviado ao informante através 

de e-mail e devolvido, após o preenchimento, da mesma forma. 

A conclusão do trabalho indica que é grande a insatisfação por parte das entidades 

fechadas de previdência complementar, no atendimento recebido dos grandes bancos, em 

função da falta de flexibilidade – em muitos casos os gestores independentes optam pela 

utilização de fundos exclusivos, pois estes se moldam às políticas de investimento específicas 

de cada um de seus clientes, falta de agilidade na resolução de problemas operacionais e 

pouca personalização do atendimento. Foi observado ainda que o gestor independente de 

recursos financeiros é muito competitivo nos pontos acima mencionados e busca agregar 

valor aos serviços prestados posicionando-se como uma consultoria em outros assuntos 

correlacionados ao processo de gestão. 

Com relação à opção entre um grande banco e uma gestora independente, constatou-se 

que a isenção das gestoras independentes é um diferencial valorizado, pois não há a 

necessidade de verificação e/ou preocupação quanto à segregação de atividades. Esta isenção 

poderá trazer benefícios ao investidor, dado que o gestor terá total liberdade de selecionar 

investimentos, sem ferir políticas internas de uma grande instituição. Constatou-se, também, 

que as aplicações em grandes instituições financeiras são escolhidas quando não há 

predisposição ou há aversão a níveis de risco mais elevado.  
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Apesar da constatação feita pelo autor quanto à isenção das entidades independentes, 

cabe lembrar que, com base nas normas de compliance estabelecidas na legislação brasileira, 

esta segregação e isenção deve acontecer obrigatoriamente nas instituições que gerem 

recursos de terceiros, sejam elas grandes conglomerados financeiros ou não. 

Um dos aspectos relevantes levantados no trabalho de Silva (2005) foi o fato de que 

grande parte das alocações de portfólio realizadas – sejam elas feitas por grandes 

conglomerados financeiros ou gestores independentes – utiliza títulos públicos federais que 

são avaliados no mercado como títulos soberanos, isto é, títulos praticamente isentos do risco 

de crédito. 

Este é um fato relevante a ser considerado e que pode ser a justificativa pela qual os 

grandes conglomerados financeiros continuam sendo os escolhidos no mercado brasileiro, 

pois, se a rentabilidade será a de um título público – dado que ambas as instituições adotam a 

mesma estratégia –, torna-se mais “confortável” para o investidor manter seus recursos 

aplicados junto a uma grande instituição financeira. 

Em economias mais desenvolvidas, em função das baixas taxas de juros praticadas, a 

busca por gestores especializados com foco especificamente em operações estruturadas 

objetivando melhor rentabilidade é maior. 

Os aspectos tratados anteriormente mostram-se claramente interligados. Podemos 

dizer, portanto, que há um processo encadeado de ação e reação que teve seu início a partir do 

início do Plano Real, em 1994. 

Através da maior estabilidade da economia e desenvolvimento do setor financeiro do 

país, houve redução da taxa de juros e inflação com reflexo na estabilidade dos preços, afetou-

se simultaneamente a tendência à poupança e a estrutura de rentabilidade dos bancos. 

Como continuidade deste processo, têm-se bancos em dificuldades financeiras e a 

necessidade de reação do poder executivo, que optou por reduzir barreiras à entrada de bancos 

estrangeiros e aumentar as exigências para que um banco se mantenha em funcionamento 

(Acordo da Basiléia). 

Como impacto da entrada de bancos estrangeiros, do desenvolvimento tecnológico e 

da manutenção de baixa inflação, os grandes bancos se tornam mais competitivos entre si, 

focando-se na cobrança de taxas sobre serviços para exercer seu papel de intermediador 

financeiro. 
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O resultado trazido por este processo foi a redução no número de bancos em 

funcionamento, o aumento de barreiras para se abrir novos bancos, o aumento dos volumes de 

poupança disponíveis para aplicação, taxas de juros bastante reduzidas e consequentemente o 

aumento da demanda por uma gestão especializada de recursos e o crescimento do mercado 

de gestores independentes de recursos financeiros. 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo, serão detalhados os procedimentos utilizados para a realização da 

pesquisa apresentada neste trabalho. 

Em seguida serão apresentadas as variáveis independentes selecionadas para este 

estudo. 

3.1 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

Para este trabalho foi utilizada a abordagem quantitativa, a partir de variáveis extraídas 

dos sites de divulgação de dados oficiais da economia, tais como Banco Central do Brasil, 

CVM e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 

Utilizando a nomenclatura sugerida por Vergara (2000), esta pesquisa pode ser 

considerada, quanto aos fins, uma pesquisa explicativa, uma vez que tem por objetivo tornar 

um fato inteligível, à medida que busca esclarecer quais fatores contribuem para a ocorrência 

de determinado fenômeno. Não tendo, deste modo, o objetivo de explicar, em sua totalidade, 

o fenômeno que descreve, mas apenas definir fatores que contribuem para que o fenômeno 

ocorra e em que proporção. 

De acordo com Gil (1995, p. 39), uma análise explicativa é mais complexa e delicada, 

contemplando um grande risco de cometimento de erros. 

Com referência aos meios de investigação, a pesquisa foi do tipo ex-post facto, 

trabalhando com fatos e dados ocorridos em períodos anteriores aos períodos analisados, 

sobre os quais o pesquisador não tem qualquer poder de controle ou que possa influenciar os 

resultados. 

3.2 UNIDADES DE ANÁLISE E DE OBSERVAÇÃO 

Segundo definição de Gonçalves e Meirelles (2004, p. 116), as unidades de observação 

"são aquelas entidades de um contexto que serão submetidas ao processo de investigação e 

que responderão pelo problema investigado", e as unidades de análise "são as entidades que 

descrevem o contexto onde são localizadas as unidades de observação. As unidades de análise 

encerram um limite para operacionalização da pesquisa no campo". 
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Este trabalho visa avaliar quais variáveis do ambiente macroeconômico do país 

influenciaram na abertura de novas empresas especializadas na gestão de recursos financeiros 

de terceiros e tem, portanto, como unidade de análise o número de gestoras de recursos 

financeiros, sediadas no Brasil e autorizadas, pela CVM, a operar no país. 

3.3 AMOSTRA 

A amostra utilizada nesse trabalho é não-probabilística, ou seja, é subjetiva, ou por 

julgamento. 

Neste tipo de amostra, a variabilidade amostral não pode ser estabelecida com 

precisão. Consequentemente, não é possível nenhuma estimativa do erro amostral (isto é, da 

variabilidade amostral) (STEVENSON, 2001, p. 166 e 167). 

Megliorini et al. (2004) divide as amostras não-probabilísticas basicamente em dois 

tipos: o primeiro é por conveniência, onde os elementos são selecionados conforme sua 

disponibilidade ou por conveniência do pesquisador; e o 2º, por julgamento, onde os 

elementos são selecionados de acordo com o julgamento do pesquisador: definem-se amostras 

que sejam satisfatórias. 

A amostra dessa pesquisa seguiu basicamente o critério de julgamento, onde as 

variáveis macroeconômicas foram selecionadas de acordo com o julgamento da pesquisadora, 

que entendeu que as mesmas constituem uma amostra bastante representativa dos principais 

aspectos macroeconômicos. 

3.4 ORIGEM E TRATAMENTO DOS DADOS 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados dados mensais de janeiro de 

1994 a dezembro de 2008, obtidos junto ao Banco Central do Brasil, junto ao IPEA e junto à 

CVM.8 

Os dados utilizados nessa pesquisa são de fontes secundárias e de instituições 

governamentais, o que pode ser considerado um fator determinante para a confiabilidade das 

informações. 

                                                 
8 Cf. www.bcb.gov.br, www.ipeadata.gov.br e www.cvm.gov.br, respectivamente. 



 

 

45 

As análises dessa pesquisa foram realizadas utilizando os softwares SPSS versão 16.0 

e o Microsoft Excel®. A utilização desses softwares proporcionou não somente a realização 

das análises propostas por essa pesquisa, mas também a verificação da consistência dos 

modelos e resultados obtidos. 

3.5 PERÍODO DE ANÁLISE 

O período selecionado para a realização dessa pesquisa foi de 1994 até 2008, 

utilizando dados mensais. A periodicidade mensal foi definida de forma a assegurar a boa 

qualidade da análise estatística e em função do fato de que a maior parte dos dados coletados 

apresenta esta periodicidade. Além disso, esta é a periodicidade da variável dependente que 

está sendo avaliada neste estudo. 

A escolha do período analisado foi embasada fundamentalmente na data da 

implantação do Plano Real, que teve como efeito um maior desenvolvimento e estabilidade da 

economia e mercados financeiros brasileiros. 

3.6 O ESTUDO 

a) Caracterização do estudo: 

 

Com base no objetivo geral da pesquisa, observa-se que a sua natureza é quantitativa. 

 

b) Técnicas de coleta de dados: 

 

Para a identificação das informações de campo, relativas ao assunto pesquisado, 

tornou-se necessário realizar:  

– leitura preliminar como forma de familiarizar com o assunto; 

– leitura seletiva com o objetivo de identificar os principais fundamentos teóricos e 

práticos discutidos pelos autores; 

– leitura reflexiva para aprofundar o entendimento do assunto; 

– leitura interpretativa à luz das abordagens teóricas e empíricas discutidas pelos 

autores pesquisados em relação ao assunto. 
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Segundo Amboni (1997, p. 315), são pertinentes e úteis aqueles subsídios que se 

prestaram para confirmar, retificar ou negar os objetivos do presente estudo. 

A variável dependente neste estudo, dado o interesse em conhecer quais os principais 

fatores que influenciam o crescimento do mercado de empresas gestoras de recursos de 

terceiros, é o número de Assets registradas na CVM e autorizadas a funcionar no mercado 

brasileiro. 

Para compor a análise proposta por este estudo, foram selecionadas 15 variáveis 

independentes: 

1) Títulos públicos federais emitidos - responsabilidade do Tesouro Nacional - LFT - 

fim período - R$ (milhões); 

2) Títulos públicos federais emitidos - responsabilidade do Tesouro Nacional - LTN - 

fim período - R$ (milhões); 

3) Taxa de câmbio - R$ / US$ - paralelo - venda - fim período - R$; 

4) Expectativa média de inflação - IPCA - taxa acumulada para os próximos doze 

meses - (% a.a.); 

5) Poupança - rendimento nominal - (% a.m.); 

6) Depósitos de poupança - média - R$ (milhões); 

7) Taxa de juros - Over / Selic - (% a.m.); 

8) M2 - depósitos em poupança - fim período - novo conceito - R$ (milhões); 

9) Inflação - IGP-M - (% a.m.); 

10) Banco Múltiplo; 

11) Banco Comercial; 

12) Banco de Desenvolvimento; 

13) Caixa Econômica; 

14) Banco de Investimento; 

15) Bancos (de forma consolidada). 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Segundo Levine (1998, p. 8), 

 
dados podem ser entendidos como a informação numérica necessária para 
nos ajudar a tomar decisões mais bem-fundamentadas em determinada 
situação. Para que uma análise estatística seja útil no processo de tomada de 
decisão, os dados de entrada devem ser apropriados. Deste modo, a coleta 
apropriada de dados é extremamente importante. Se os dados forem 
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distorcidos por tendências, ambiguidades ou outros tipos de erros, mesmo as 
metodologias estatísticas mais elaboradas e mais sofisticadas provavelmente 
não serão suficientes para compensar tais deficiências. 
 
 

A análise estatística que se mostrou mais adequada para a base de dados coletada para 

este estudo foi a regressão linear múltipla. 

Conforme definição de Levine (1998, p. 541-542), para utilização da regressão se faz 

necessário considerar quatro pressupostos: 

1) Normalidade; 

2) Homocedasticidade; 

3) Independência de erros; 

4) Linearidade. 

A análise da regressão linear múltipla é uma extensão da regressão linear simples e 

teve melhor adequabilidade a este estudo em função de trabalhar com uma única variável 

dependente e duas ou mais variáveis independentes. 

Sua técnica de cálculo é bastante complexa, por isso, é conveniente a utilização de 

softwares de estatística especializados. 

Conforme definido por Stevenson (1981, p.365), a equação da regressão linear 

múltipla tem a seguinte forma: 

Yc = a + β1x1 + β2x2  +  · · · · ·  + βkxk 

Onde, 

 a = intercepto-y 

βi = coeficientes angulares 

k = número de variáveis independentes 

 

Em função do fato de haver grande influência e relacionamento entre as variáveis 

independentes pesquisadas, ao iniciar a análise estatística da base de dados coletados, uma 

matriz de correlações entre as diversas variáveis foi gerada e está disponível no Anexo A. 

 

O objetivo do estudo correlacional é a determinação da força do 
relacionamento entre duas observações emparelhadas. O termo “correlação” 
significa literalmente “co-relacionamento”, pois indica até que ponto os 
valores de uma variável estão relacionados com os de outra. O resultado da 
análise de correlação é um coeficiente de correlação – um valor que 
quantifica o grau de correlação (STEVENSON, 1981, p. 367). 
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Após a análise da matriz de correlação, a análise de regressão linear múltipla foi 

aplicada através da utilização do software SPSS 16. 

O método de seleção de variáveis utilizado inicialmente foi o “stepwise”, no qual o 

software, na busca de definir quais as melhores variáveis independentes a compor o modelo, 

inclui e exclui variáveis independentes até que sejam definidas quais as melhores variáveis a 

serem mantidas. 

Através da análise do valor da estatística t (que mede a relação entre a variável 

dependente e cada uma das variáveis independentes) das variáveis selecionadas e da 

estatística VIF (que mede a colinearidade entre as variáveis independentes), as variáveis 

menos significativas e que apresentavam problemas de multicolinearidade foram sendo 

gradualmente excluídas do modelo, que em seu formato final contempla 3 variáveis: 

1) Depósitos de poupança - média - R$(milhões); 

2) Número de Bancos; 

3) Expectativa média de Inflação - IPCA - taxa acumulada para os próximos doze 

meses - (% a.a.). 

O modelo linear definido pela análise foi: 

Y^ = 287,489 + 2,438E-3 X1 -1,648X2  -9,088X3 

 

De acordo com o modelo selecionado, a cada milhão de reais incrementado em 

depósitos de poupança (X1), o número de Assets abertas (Y) será acrescido em 2,438E-3 

unidades, mantendo as demais variáveis constantes. O fato de os indivíduos terem mais 

recursos disponíveis a serem aplicados faz com que a demanda por Assets seja incrementada.  

A cada novo banco que inicie atividades (X2), o número de Assets abertas (Y) 

decresce em 1,648 unidades, mantendo as demais variáveis constantes. Este resultado se 

mostra bastante consistente com a análise desenvolvida no trabalho que mostra a redução no 

número de bancos e o aumento de Assets. 

A cada incremento percentual na expectativa média do IPCA (X3), o número de Assets 

abertas (Y) decresce em 9,088 unidades, mantendo as demais variáveis constantes. O fato de 

que a expectativa de inflação seja mantida ou reduzida tem impacto direto na decisão pelo ato 

de poupar. Desta forma, o esperado é que, caso haja expectativa de alta de inflação, os 

indivíduos se sintam motivados a poupar menos e com isso a necessidade de um gestor 

qualificado para seus investimentos seja reduzida. 
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A seguir, o resultado final da análise de regressão linear múltipla obtido através do 

método “stepwise”: 

 

Tabela 4: Regressão Linear Múltipla

Model R R Square
Adjusted R 

Square
Std. Error of 
the Estimate

1 ,992a ,984 ,984 1,585,774

Model Summary b

a. Predictors: (Constant), Expectativa média de Inflação - IPCA, Depósitos de 
poupança - média - R$(milhões), Bancos
b. Dependent Variable: Gestoras Independentes  

 

O R2 ajustado é de 0,984, isto é, o modelo definido através da análise explica 98,4% 

da variação total do número de Assets em funcionamento no mercado. 

Através da tabela ANOVA podemos fazer o teste F. A hipótese nula é de que os 

coeficientes angulares são iguais a zero, isto é, a hipótese nula estabelece que as variáveis 

“número de bancos”, “volume de depósitos em poupança” e “expectativa de inflação” não são 

capazes de explicar o comportamento das Assets no mercado brasileiro e a hipótese alternativa 

é de que pelo menos algum dos coeficientes angulares do modelo é diferente de zero. 

 

Tabela 5: Análise da Variância

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Regression 1,347,755,588 3 449,251,863 1,786,518 ,000a

Residual 21,626,234 86 251,468
Total 1,369,381,822 89

a. Predictors: (Constant), Expectativa média de Inflação - IPCA, Depósitos de poupança - média - R$(milhões), 
Bancos
b. Dependent Variable: Gestoras Independentes

ANOVAb

Model

1

 

 
Teste F – teste do modelo 

 
H0: β1 =  β2  =  β3 =  0 
H1: algum β é diferente de zero 
 
 

Como Sig (0,000) é menor do que alfa (0,05), rejeitamos H0 e concluímos que pelo 

menos um beta é diferente de zero; logo, existe relação linear entre Y e pelo menos um X. 

Na tabela a seguir pode ser acompanhada a análise da estatística t, da estatística VIF, 

os coeficientes angulares estimados (betas) e o sig (nível de significância). 
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Tabela 6: Coeficientes do Modelo Estatístico

B Std. Error

(Constant) 287,489 73,132 3,931

Depósitos de 
poupança - 

média - 
R$(milhões) 2.44E+00 7.52E-02 32,409

Bancos -1,648 ,332 -4,961

Expectativa 
média de 

Inflação - IPCA -9,088 ,973 -9,344

a. Dependent Variable: Gestoras Independentes

,000 ,286 3,494

,000 ,834 1,199

Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 ,000

,000 ,287 3,490

Coefficients a

Model

Unstandardized Coefficients

t Sig.

 

 

Através da observação dos resíduos não foram encontrados outliers ou valores 

influentes. A premissa da distribuição normal dos erros foi verificada pelo gráfico Normal P-

Plot. 

Tabela 7: Análise dos Resíduos

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted 
Value 1,567,223 6,005,226 3,359,556 12,305,820 90

Std. Predicted 
Value

-1,456 2,150 ,000 1,000 90

Standard Error 
of Predicted 
Value

1,778 7,288 3,126 1,191 90

Adjusted 
Predicted 
Value 1,550,842 6,013,051 3,358,446 12,325,807 90

Residual -4,222,779 3,910,855 ,00000 1,558,818 90

Std. Residual -2,663 2,466 ,000 ,983 90

Stud. Residual
-2,693 2,488 ,003 1,002 90

Deleted 
Residual -4,319,941 3,979,602 ,11100 1,620,822 90

Stud. Deleted 
Residual -2,798 2,567 ,003 1,018 90

Mahal. 
Distance ,130 17,809 2,967 3,319 90

Cook's 
Distance ,000 ,103 ,010 ,016 90

Centered 
Leverage 
Value ,001 ,200 ,033 ,037 90

a. Dependent Variable: Gestoras Independentes

Residuals Statistics a

 

 

Observando o gráfico a seguir concluímos que a premissa de normalidade foi 

verificada.  
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Gráfico 6: Análise gráfica da distribuição do erro padrão 

 

Através do gráfico a seguir, se verifica uma dispersão dos resíduos sem padrão 

definido, o que mostra que nenhuma das premissas de linearidade, independência e 

homocedasticidade foi violada.  
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Gráfico 7: Análise gráfica dos resíduos 
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4. CONCLUSÃO 

Nas últimas décadas, tem-se notado uma mudança significativa no cenário econômico 

mundial, com a formação de blocos econômicos, redução do protecionismo e principalmente 

pela intensificação do intercâmbio mundial em diversos setores, motivado, principalmente, 

pelos efeitos da globalização. As empresas, governos e mercados não mais se limitam a 

atuarem da mesma forma a que sempre estiveram habituadas, mas têm diversos outros países 

a se prestarem de benchmark à sua atual conjuntura. 

Nos últimos quinze anos, o Brasil vem passando por uma temporada de mudanças 

rápidas e intensas, onde seu setor financeiro se destaca como um dos mais fortemente 

impactados. É grande o desafio, para todas as partes envolvidas – empresas, governos e 

mercados – de se adaptar e posicionar da melhor maneira possível neste cenário que tem se 

mostrado volátil e inovador. 

O desafio de avaliar a economia brasileira em mutação constante e traçar paralelos 

entre a atual conjuntura econômica e as experiências de outros países de forma a reagir de 

forma e em tempo corretos é, sem dúvidas, grande mas necessário para que haja uma real 

evolução do país. 

O presente estudo teve o objetivo de analisar os principais fatores que exercem 

influência no número de gestoras independentes de recursos financeiros de terceiros em 

funcionamento no país. A motivação para o estudo se deve ao fato de que este segmento se 

mostra em plena expansão, é um nicho de mercado relativamente novo e tem se mostrado 

bastante alinhado a um cenário econômico em que, em função da contínua redução das taxas 

de juros praticadas no mercado, aumenta a necessidade de especialização técnica na gestão de 

recursos. 

O estudo percorre diversos aspectos da economia brasileira, incluindo revisão teórica 

de algumas das principais variáveis macroeconômicas. Foram revistos também os trabalhos 

desenvolvidos por autores nacionais a respeito das muitas mudanças ocorridas no setor 

bancário brasileiro, um dos mais representativos em se tratando do setor financeiro.  

O estudo descreveu analogicamente os principais fatos ocorridos no período de 1994 a 

2008, de forma a contextualizar o enfoque da análise e promover ao leitor uma visão 

abrangente dos efeitos de ação e reação, que são muito ricos e novos para os brasileiros. O 

período analisado teve início em 1994, em função de esta ser a data de implantação do Plano 
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Real, que é o desencadeador de todo este processo de desenvolvimento e estabilização da 

economia brasileira. 

Os principais resultados encontrados estão sumarizados neste capítulo. Os dados 

pesquisados revelaram que, como era esperado, a mudança em qualquer das variáveis 

macroeconômicas causam impacto em outras variáveis e que a correlação entre elas deve ser 

cuidadosamente observada para que haja um correto planejamento sobre os próximos passos a 

serem dados. 

Há, sem dúvida, a oportunidade de aprendizado com os países mais desenvolvidos 

que, guardadas as devidas circunstâncias, já estiveram na etapa em que o Brasil se encontra 

atualmente. No entanto, não se pode deixar de levar em consideração que a solução não pode 

ser encarada como uma solução pré-fabricada ou padronizada; isto é, não há um modo único 

de medidas serem tomadas assim como as reações às medidas podem ser distintas, seja em 

função de aspectos culturais, em função do momento em que estão sendo tomadas ou até 

mesmo em função de experiências vividas anteriormente. 

Através dos critérios de análise definidos pelo estudo, a análise de regressão linear 

múltipla, os principais fatores que exercem influência no número de Assets em funcionamento 

no país são: o número de bancos em funcionamento no país, o volume de recursos 

depositados em poupança e a expectativa de taxa de inflação. 

Não pode se deixar de observar que, através da análise de correlação entre as 

variáveis, identifica-se que muitas variáveis apresentam forte relacionamento com o objeto de 

estudo. No entanto, através do modelo estatístico utilizado, estas foram as variáveis que mais 

fortemente exerceram influência.  

Podemos dizer então que este estudo alcançou seu objetivo na medida em que os 

resultados encontrados apontaram os principais fatores que fazem com que o segmento de 

Assets esteja em franca expansão. Da mesma forma, a metodologia e o referencial teórico se 

mostraram eficazes. A metodologia utilizada se mostrou adequada e atendeu ao resultado 

esperado, os dados utilizados foram ex-post fato e eliminam qualquer erro de interpretação ou 

manipulação do pesquisador. Enquanto isso, o referencial teórico se mostrou bastante extenso 

no que tange às variáveis macroeconômicas, o Plano Real e o setor bancário, mas o segmento 

específico estudado ainda oferece diversas oportunidades de análise com diferentes enfoques. 

É prudente destacar as limitações do estudo. Apesar de o objetivo principal ter sido 

alcançado, o uso exclusivo do número de Assets em funcionamento pode deixar de esclarecer 

importantes aspectos, tal como o volume de recursos administrados. Além disso, o órgão 

regulador deste mercado, a CVM, ainda disponibiliza poucas informações sobre este mercado. 
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Por fim, para futuros estudos, recomenda-se ampliar os enfoques de análise sobre o 

tema, incluindo aspectos qualitativos do segmento, tais como: 

– comparações entre a estrutura necessária para operacionalizar uma gestora de 

recursos independentes versus a estrutura necessária para operacionalizar um 

banco; 

– principais aspectos considerados pelos empreendedores que optaram por abrir sua 

própria empresa, incluindo a possibilidade de terceirizar diversas funções da 

atividade e focar-se exclusivamente na gestão; 

– enfoque jurídico e regulatório, contemplando o fato de os recursos próprios não 

serem dados em garantia no caso de grandes perdas nos fundos administrados por 

gestores independentes e menor nível de necessidades de controles e envios de 

informação quando comparados a bancos; 

– redução do número de instituições bancárias com reflexo no aumento de 

profissionais tecnicamente preparados e o deslocamento do eixo econômico do Rio 

para São Paulo. 
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ANEXOS 

Anexo A – Matriz de Correlação 
 
Anexo B – Instrução CVM nº 43, de 05 de março de 1985 
 
Anexo C – Instrução CVM nº 306, de 5 de maio de 1999 
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Nova Pesquisa 

INSTRUÇÃO CVM Nº 43, DE 05 DE MARÇO DE 1985. 

Fixa normas para o exercício das atividades de consultor de valores 
mobiliários e de administrador de carteira de valores mobiliários 
previstos, respectivamente no § 1º do artigo 6º " in fine" da Resolução 
CVM 961/84 e § 2º do artigo 15 da Instrução CVM 40/84. 

O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM torna público que o Colegiado, 
em sessão realizada nesta data, com fundamento no disposto no art. 27 da LEI Nº 6.385, de 7 
de dezembro de 1976, resolveu baixar a seguinte Instrução:  

I. As atividades de consultor de valores mobiliários e de administrador de carteira de 
valores mobiliários, previstas, respectivamente, no § 1º art. 6º " in fine" da 
RESOLUÇÃO Nº 961, de 12.09.84 do Conselho Monetário Nacional e no § 2º do 
artigo 15 da INSTRUÇÃO CVM Nº 40/84, poderão ser exercidas por pessoas físicas 
ou jurídicas que se habilitarem junto à Comissão de Valores Mobiliários.  

II.  Os pretendentes à habilitação ao exercício das atividades acima mencionadas, 
enquanto não regulamentadas especificamente, deverão, além de possuir comprovada 
experiência em atuação no mercado de valores mobiliários, atender às exigências para 
ocupação de cargos de diretoria em sociedades corretoras e distribuidoras, previstas na 
RESOLUÇÃO Nº 527, de 15.04.79 do Conselho Monetário Nacional.  

III.  Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.  

Original assinado por 

HERCULANO BORGES DA FONSECA 

PRESIDENTE 
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Nova Pesquisa 

INSTRUÇÃO CVM Nº 306, DE 5 DE MAIO DE 1999. 

VER CONSOLIDAÇÃO  

Dispõe sobre a administração de carteira de valores mobiliários e 
revoga as Instruções CVM nºs 82, de 19 de setembro de 1988; 94, de 4 
de janeiro de 1989 e 231, de 16 de janeiro de 1995. 

O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM torna público que o Colegiado, 
em reunião realizada nesta data, tendo em vista o disposto nos arts. 8º, incisos I e III, e 23 da 
Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, resolveu baixar a seguinte Instrução:  

DO ÂMBITO E FINALIDADE  

Art. 1º - A administração de carteira de valores mobiliários é regida pelas normas constantes 
da presente Instrução. 

DA DEFINIÇÃO  

Art. 2º - A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de 
recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, 
entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores 
mobiliários por conta do investidor. 

DA AUTORIZAÇÃO  

Art. 3º - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida 
por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM. 

Parágrafo único. A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de 
valores mobiliários não implica qualquer apreciação sobre os méritos do administrador pessoa 
natural e jurídica, nem responsabilidade por parte da CVM. 

DO ADMINISTRADOR PESSOA NATURAL  

Art. 4º - A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários somente é concedida a pessoa natural domiciliada no País que tiver:  

I. graduação em curso superior, em instituição reconhecida oficialmente, no País ou no 
exterior;  

II.  experiência profissional de, pelo menos, três anos na área financeira e/ou no mercado 
de valores mobiliários na área de administração de recursos de terceiros ou 
experiência profissional de, no mínimo, cinco anos, diretamente relacionada com as 
atividades exercidas no mercado de valores mobiliários; e  

III.  reputação ilibada.  
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Parágrafo único. A CVM pode, excepcionalmente, dispensar o atendimento ao requisito 
previsto no inciso I deste artigo, desde que comprovada a experiência profissional 
especificada no inciso II de, no mínimo, sete anos. 

Art. 5º - O pedido de autorização para o exercício da atividade de administração de carteira, 
por pessoa natural, deve ser instruído com os seguintes documentos:  

I. curriculum vitae contendo dados profissionais que evidenciem a experiência do 
pretendente, nos termos do art. 4º desta Instrução;  

II.  formulário cadastral, devidamente preenchido, constante do Anexo III a esta 
Instrução; e  

III.  declaração do pretendente, sobre:  
a. se está inabilitado para o exercício de cargo em instituições financeiras e 

demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM ou Banco Central do 
Brasil, sociedades seguradoras, entidades de previdência privada e companhias 
abertas;  

b. se foi condenado judicialmente, nos últimos cinco anos, bem como não 
apresenta, no momento da solicitação, protesto de títulos;  

c. se está incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo;  
d. se é falido, concordatário ou insolvente, é ou foi administrador ou membro do 

conselho fiscal, nos últimos cinco anos, de pessoa jurídica que tenha requerido 
falência ou cuja falência tenha sido decretada nesse período; e  

e. se foi, nos últimos cinco anos, administrador ou membro do conselho fiscal de 
entidade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do 
Brasil, da Secretaria de Previdência Complementar ou da Superintendência de 
Seguros Privados, que tenha tido, nesse período, sua autorização cassada ou 
esteve sujeita ao regime de falência, concordata, intervenção, liquidação 
extrajudicial ou submetida a regime de administração especial temporária.  

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nas alíneas "b" a "e" do inciso III, a CVM pode 
examinar e avaliar a situação individual do pretendente, com vistas a conceder a autorização 
pleiteada, cabendo-lhe exercer, para tanto, poder discricionário na análise das circunstâncias 
de cada caso. 

Art. 6º - O administrador pode, a seu critério, contratar os serviços de análise de valores 
mobiliários com pessoa natural ou jurídica, devidamente autorizada para este fim, pela CVM. 

DO ADMINISTRADOR PESSOA JURÍDICA  

Art. 7º - A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários somente é concedida à pessoa jurídica domiciliada no País que:  

I. tenha como objeto social o exercício da administração de carteira de valores 
mobiliários e esteja regularmente constituída e registrada no CNPJ;  

II.  atribua a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários a um 
diretor ou sócio-gerente autorizado a exercer a atividade pela CVM; e  

III.  constitua e mantenha departamento técnico especializado em análise de valores 
mobiliários.  
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§ 1º É facultado à pessoa jurídica contratar terceiros devidamente autorizados pela CVM para 
os serviços previstos no inciso III deste artigo. 

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o pedido de autorização deve ser instruído 
com o contrato firmado com a pessoa autorizada pela CVM. 

§ 3º A substituição do diretor, sócio-gerente responsável ou da pessoa contratada, nos termos 
do § 1º deste artigo, depende de prévia aprovação, pela CVM, na forma prevista nesta 
Instrução. 

§ 4° Na hipótese de impedimento do responsável por prazo superior a trinta dias, o substituto 
deve assumir a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários, 
devendo a CVM ser comunicada, por escrito, no prazo de um dia útil, a contar da sua 
ocorrência. 

§ 5º O diretor ou sócio-gerente diretamente responsável pela administração de carteiras de 
valores mobiliários de terceiros não pode ser responsável por nenhuma outra atividade da 
instituição. 

§ 6º A CVM pode examinar a indicação de mais de um diretor responsável, caso a pessoa 
jurídica administre carteiras de valores mobiliários de investidores de natureza diversa e desde 
que sua estrutura administrativa contemple a existência de uma rígida divisão de atividades 
entre as mesmas, que devem ser exercidas de forma independente e exclusiva, em especial no 
que concerne à tomada de decisões de investimento. 

Art. 8º - O pedido de autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de 
valores mobiliários, por pessoa jurídica, deve ser instruído com:  

I. cópia dos atos constitutivos devidamente consolidados;  
II.  documento que contenha a indicação do sócio-gerente ou diretor responsável pela 

atividade;  
III.  informações sobre o departamento de análise, incluindo quantidade e natureza das 

atividades dos profissionais integrantes do departamento e, se for o caso, contrato com 
pessoa autorizada pela CVM a prestar serviços desta natureza;  

IV.  informações sobre o tipo de investidor com que a empresa pretenda atuar; e  
V. formulário cadastral, devidamente preenchido, constante do Anexo IV a esta 

Instrução.  

DO PRAZO DE CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO  

Art. 9º - A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários é concedida através de Ato Declaratório, a ser expedido no prazo de trinta dias, a 
contar da data do protocolo de entrada do pedido na CVM, devidamente instruído com a 
respectiva documentação. 

§ 1º Decorrido o prazo previsto neste artigo, caso não haja manifestação da CVM em 
contrário, presume-se aprovado o pedido de autorização, podendo o interessado requerer a 
expedição do respectivo Ato Declaratório. 
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§ 2º O prazo de trinta dias pode ser interrompido uma única vez, se a CVM solicitar ao 
interessado informações adicionais, passando a fluir novo prazo de trinta dias a partir da data 
de cumprimento das exigências. 

§ 3° Para o atendimento das exigências, é concedido prazo não superior a sessenta dias, 
contados do recebimento da correspondência respectiva, sob pena de indeferimento do 
pedido. 

DO INDEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO E DO RECURSO  

Art. 10 - O indeferimento do pedido de autorização para o exercício da atividade de 
administração de carteira de valores mobiliários deve ser comunicado por escrito ao 
interessado, ficando todos os documentos que o instruíram à sua disposição, pelo prazo de 
noventa dias, contados da data de recebimento do aviso de que o pedido foi indeferido, findo 
o qual podem os mesmos ser inutilizados pela CVM. 

Parágrafo único. Da decisão do Superintendente que indeferir o pedido cabe recurso ao 
Colegiado da CVM, nos termos da regulamentação em vigor. 

DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO  

Art. 11 - A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários, por pessoa natural ou jurídica, pode ser cancelada, independentemente de 
inquérito administrativo:  

I. se constatada a falsidade dos documentos ou de declaração apresentada pelo 
administrador para obter o credenciamento; ou  

II.  se, em razão de fato superveniente devidamente comprovado, ficar evidenciado que a 
pessoa autorizada pela CVM não mais atende a quaisquer dos requisitos e condições, 
estabelecidos nesta Instrução, para a concessão da autorização.  

§ 1º Da decisão do Superintendente que cancelar a autorização, cabe recurso ao Colegiado da 
CVM, nos termos da regulamentação em vigor. 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I deste artigo, a CVM oficiará ao Ministério Público para a 
propositura da competente ação penal, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 
cabíveis. 

DAS INFORMAÇÕES  

Art. 12 - O administrador de carteira de valores mobiliários, pessoa natural ou jurídica, deve 
encaminhar à CVM, até o dia 31 de maio de cada ano, informações relativas às carteiras que 
administre, conforme estabelecido nos Anexos I e II desta Instrução, além de informações 
cadastrais atualizadas, de acordo com o disposto nos Anexos III ou IV, conforme o caso. 

Parágrafo único. Qualquer alteração cadastral relativa ao administrador de carteira de valores 
mobiliários deve ser comunicada à CVM, no prazo de quinze dias, contados a partir da sua 
ocorrência, sem prejuízo do disposto no "caput" deste artigo. 
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Art. 13 - Sempre que divulgar publicamente dados com base em desempenho histórico das 
carteiras administradas ou de valores mobiliários e índices de mercado de capitais, o 
administrador deve acrescentar, com destaque, a seguinte mensagem: "A 
ADMINISTRADORA ALERTA QUE RESULTADOS OBTIDOS NO PASSADO NÃO 
ASSEGURAM RESULTADOS FUTUROS".  

Parágrafo único. O material de divulgação de desempenho deve incluir informações sobre 
todas as carteiras que o administrador tenha sob sua gestão e não apenas sobre algumas delas, 
englobando, no mínimo, os últimos seis meses. 

DAS NORMAS DE CONDUTA 

Art. 14 - A pessoa natural ou jurídica responsável pela administração da carteira de valores 
mobiliários deve observar as seguintes regras de conduta:  

I. desempenhar suas atribuições de modo a atender aos objetivos de investimento do (s) 
titular (es) da carteira;  

II.  empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem 
ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, 
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas 
sob sua gestão;  

III.  cumprir fielmente o contrato firmado com o cliente, prévia e obrigatoriamente por 
escrito, o qual deve conter as características básicas dos serviços a serem prestados, 
dentre as quais se incluem:  

a. a política de investimentos a ser adotada, que deve estar de acordo com o perfil 
do investidor, a sua situação financeira e com os seus objetivos;  

b. a remuneração cobrada pelos serviços;  
c. as informações sobre outras atividades que o próprio administrador exerça no 

mercado e os potenciais conflitos de interesse existentes entre tais atividades e 
a administração da carteira de valores mobiliários;  

d. os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários nos 
mercados de bolsa, de balcão, nos mercados de liquidação futura e nas 
operações de empréstimo de ações que pretenda realizar com os recursos do 
investidor, explicitando que a aplicação em derivativos pode resultar em perdas 
superiores ao investimento realizado;  

e. a autorização, se for o caso, para que o administrador assuma a contraparte das 
operações, conforme disposto no art. 16, sendo que, no caso de cliente pessoa 
jurídica, deve ser indicado, por escrito, ao administrador, o nome da pessoa 
natural com poderes para tal autorização; e  

f. o conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas pelo 
administrador ao cliente.  

IV.  evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;  
V. manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do cliente, toda a documentação 

relativa às operações com valores mobiliários integrantes das carteiras sob sua gestão;  
VI.  manter em custódia, em entidade devidamente habilitada para tal serviço, os valores 

mobiliários integrantes das carteiras sob sua gestão, tomando todas as providências 
úteis ou necessárias à defesa dos interesses dos seus clientes;  

VII.  transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 
decorrência de sua condição de administrador de carteira; e  



 

 

68 

VIII.  prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo titular da carteira, pertinentes aos 
valores mobiliários integrantes da carteira administrada.  

Parágrafo único. O administrador deve garantir, através de mecanismos de controle interno 
adequados, o permanente atendimento às normas e regulamentações vigentes, referentes às 
diversas alternativas e modalidades de investimento, à própria atividade de administração de 
carteira e aos padrões de conduta ética e profissional. 

DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES  

Art. 15 - Na administração de carteira de valores mobiliários deve ser assegurada a completa 
segregação das demais atividades exercidas pela pessoa jurídica, devendo ser adotados 
procedimentos operacionais, dentre outros, objetivando:  

I. a segregação física de instalações entre áreas responsáveis por diferentes atividades 
prestadas relativas ao mercado de capitais, ou definição clara e precisa de práticas que 
assegurem o bom uso de instalações, equipamentos e arquivos comuns a mais de um 
setor da empresa;  

II.  a preservação de informações confidenciais por todos os seus administradores, 
colaboradores e funcionários, proibindo a transferência de tais informações a pessoas 
não habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente, em processo de decisão 
de investimento, próprio ou de terceiros;  

III.  a implantação e manutenção de programa de treinamento de administradores, 
colaboradores e funcionários que tenham acesso a informações confidenciais e/ou 
participem de processo de decisão de investimento;  

IV.  o acesso restrito a arquivos, bem como à adoção de controles que restrinjam e 
permitam identificar as pessoas que tenham acesso às informações confidenciais; e  

V. o estabelecimento de políticas relacionadas à compra e venda de valores mobiliários 
por parte de funcionários, diretores e administradores da entidade.  

DAS VEDAÇÕES 

Art. 16 - É vedado ao administrador de carteira:  

I. atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com carteiras que 
administre, exceto nos seguintes casos:  

a. quando se tratar de administração de carteiras individuais e houver autorização, 
prévia e por escrito, do respectivo titular; ou  

b. quando, embora formalmente contratado como administrador de carteira, não 
detenha, comprovadamente, poder discricionário sobre a mesma e não tenha 
conhecimento prévio da operação.  

II.  proceder a qualquer tipo de modificação relevante nas características básicas dos 
serviços que presta, exceto quando houver autorização, prévia e por escrito, do titular 
da carteira;  

III.  fazer propaganda garantindo níveis de rentabilidade, com base em desempenho 
histórico da carteira, ou de valores mobiliários e índices do mercado de capitais;  

IV.  fazer quaisquer promessas quantificadas quanto a retornos futuros da carteira;  
V. conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos sob qualquer modalidade, 

usando, para isso, os recursos que administra, salvo em se tratando de concessão a 
terceiros de empréstimo de ações para a realização de operações nos mercados 
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autorizados a funcionar pela CVM, desde que haja autorização, prévia e por escrito, do 
titular da carteira;  

VI.  promover negociações com os valores mobiliários das carteiras que administra, com a 
finalidade de gerar receitas de corretagem para si ou para terceiros;  

VII.  negligenciar, em qualquer circunstância, a defesa dos direitos e interesses do titular da 
carteira, ou omitir-se em relação à mesma; e  

VIII.  promover operações cujo objetivo consista em burlar a legislação fiscal e/ou outras 
normas legais e regulamentares, ainda que tais negócios aumentem a valorização da 
carteira administrada.  

Parágrafo único. Nos casos de distribuição pública em que a pessoa jurídica responsável pela 
administração da carteira de valores mobiliários participe do consórcio de distribuição, 
admitir-se-á a subscrição de valores mobiliários para a carteira administrada, desde que em 
condições idênticas às que prevalecerem no mercado ou em que o administrador contrataria 
com terceiros, devendo o fato ser informado imediatamente à CVM.  

DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR  

Art. 17 - A pessoa natural ou jurídica, no exercício da atividade de administração de carteira 
de valores mobiliários, é diretamente responsável, civil e administrativamente, pelos prejuízos 
resultantes de seus atos dolosos ou culposos e pelos que infringirem normas legais, 
regulamentares ou estatutárias, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal e da 
responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica de direito privado que a contratou ou a 
supervisionou de modo inadequado. 

Parágrafo único. Os integrantes de comitê de investimento, ou órgão assemelhado, que tomem 
decisões relativas à aplicação de recursos de terceiros, têm os mesmos deveres do 
administrador de carteira. 

DAS PENALIDADES E DA MULTA COMINATÓRIA  

Art. 18 - Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3º, da Lei n.º 
6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por 
pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base 
em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, 
incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução. 

Art. 19 - Sujeita-se ao rito sumário do processo administrativo, de acordo com a 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional, o descumprimento do disposto nos arts. 7º, 
§1º; 14, incisos III, IV, VI e VII e 15, incisos I a V desta Instrução, por parte do administrador 
de carteira de valores mobiliários. 

Art. 20 - O administrador de carteira que não encaminhar à CVM as informações previstas 
nesta Instrução ou que não mantiver seu registro atualizado, nos termos do art. 12 desta 
Instrução, fica sujeito à multa cominatória diária de R$ 100,00 (cem reais), incidente a partir 
do dia seguinte ao término do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, sem 
prejuízo da responsabilidade prevista nos arts. 9º, V e 11 da Lei n.º 6.385/76. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 21 - O administrador de carteira que já administra carteiras de valores mobiliários deve, 
no prazo de noventa dias, se adaptar ao disposto nesta Instrução. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no "caput" deste artigo acarreta o 
cancelamento da autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de 
valores mobiliários. 

Art. 22 - Ficam revogadas as Instruções CVM nºs 82, de 19 de setembro de 1988, 94, de 4 de 
janeiro de 1989 e 231, de 16 de janeiro de 1995. 

Art. 23 - Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

Original assinado por 

FRANCISCO DA COSTA E SILVA 

PRESIDENTE 

  

ANEXO I À INSTRUÇÃO CVM N° 306, DE 5 DE MAIO DE 1999 

CARTEIRAS ADMINISTRADAS - RESUMO 

ANO DE 

TIPO DE INVESTIDOR NÚMERO 
DE 

CARTEIRAS 

VALOR DAS CARTEIRAS* 
R$ (mil) 

Pessoa Física     

Pessoa Jurídica - não financeiras ou 
institucionais 

    

Carteiras de Instituições Financeiras     

Fundos de Pensão     

Seguradoras     

Fundos de Renda Variável     

Fundos de Investimento Financeiro e Outros     

Outros Investidores Institucionais (especificar)     

T O T A L     

* Valor apurado de acordo com os mesmos critérios utilizados para a determinação do valor 
de carteira dos fundos mútuos de investimentos em ações. 
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ANEXO II À INSTRUÇÃO CVM N° 306, DE 5 DE MAIO DE 19 99 

CARTEIRAS ADMINISTRADAS - ATIVOS 

ANO DE 

TIPO DE ATIVO VALOR DA CARTEIRA* 
R$ (mil) 

Ações   

Debêntures   

Outros valores mobiliários   

Quotas de fundos de renda variável   

Quotas de Fundos de Inv. Financeiro   

Quotas de outros fundos   

Opções   

Margens - Garantias   

Outros ativos   

T O T A L   

* Valor apurado de acordo com os mesmos critérios utilizados para a determinação do valor 
de carteira dos fundos mútuos de investimentos em ações. 

  

  

ANEXO III À INSTRUÇÃO CVM Nº 306, DE 5 DE MAIO DE 1 999 

PESSOA FÍSICA 

Formulário Cadastral de Prestador de Serviços de Administração de Carteira de Valores 
Mobiliários: 

1)Nome:______________________________________________________________ 

2)CPF:_______________________________________________________________ 

3)Endereço Residencial: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4)Cidade/UF/CEP:______________________ __________ ________________ 

5) (DDD)TELEFONE e FAX:__________ _______________ ______________ 

6) Pessoa Jurídica da qual seja Diretor ou Sócio Gerente responsável pela prestação de 
Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários: 

Nome:_______________________________________CNPJ:____________________ 

7) Pessoa Física ou Jurídica contratada para prestar serviços de análise de títulos e valores 
mobiliários: 

Nome:_____________________________________CNPJ/CPF:__________________ 

  

ANEXO IV À INSTRUÇÃO CVM Nº 306, DE 5 DE MAIO DE 19 99 

PESSOA JURÍDICA 

Formulário Cadastral de Prestador de Serviços de Administração de Carteira de Valores 
Mobiliários 

1) Razão Social: 
_____________________________________________________________________ 

Denominação Comercial: 
_____________________________________________________________________ 

2)CNPJ:_______________________________________________________________ 

3) Endereço da Sede: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Cidade/UF/CEP ______________________ _________ _________________ 

(DDD) TELEFONE e FAX:_______ _________________ _______________ 

4) Endereço para Correspondência: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Cidade/UF/CEP: _____________________ _________ _________________ 
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5) Diretor Responsável ou Sócio Gerente responsável pelos serviços de Administração de 
Carteira de Valores Mobiliários: 

Nome:__________________________________________CPF:_________________ 

Pessoa Física ou Jurídica contratada para prestar serviços de Análise de Títulos e Valores 
Mobiliários: 

Nome:______________________________________CNPJ/CPF:________________ 

 
 

 


