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1. Intermediação Financeira

Fluxo de Decisões dos 

Agentes Econômicos

Fonte: CVM (2014)



1. Intermediação Financeira
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Equilíbrio entre Agentes Superavitários e Deficitários

o Intermediação Financeira Direta: agentes superavitários

depositam ou aplicam seus recursos em Instituições Financeiras,

enquanto que agentes deficitários tomam estes recursos na forma

de operações de crédito;

o Intermediação Financeira Indireta: agentes superavitários

adquirem títulos de crédito mobiliários, enquanto que os agentes

deficitários tomam estes recursos na forma de títulos de crédito.
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2. Mercados Financeiros

“Grupo de compradores e vendedores que interagem entre si, resultando 

na possibilidade de trocas”

(PINDYCK e RUBINFELD, 2010).

Nesse contexto, os mercados financeiros são constituídos a partir da

negociação entre agentes superavitários (poupadores de recursos) e

deficitários (tomadores de recursos) por meio de um intermediário

que assume os riscos das operações.



Mercados Financeiros

Fonte: CVM (2014)
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2.1 Mercado Monetário

O mercado monetário é aquele no qual são realizadas transferências

de recursos a curtíssimo prazo, entre as próprias instituições

financeiras ou entre elas e o Banco Central;

Tem como finalidades básicas a captação e o controle da liquidez

monetária e da taxa de juros, além de viabilizar a negociação da

dívida pública;

Os papéis negociados são basicamente títulos emitidos pelo tesouro

nacional para financiar o governo federal, sendo também negociados

Certificados de Depósito Interbancário – CDI, e títulos de emissão

privada como CDB.



SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia (1979): Tem

como função o registro e o controle das operações com títulos

públicos federais;

Taxa SELIC – taxa de financiamento do mercado interbancário

para operações de um dia (overnight), que possuem lastro em títulos

públicos federais.

Meta da Taxa SELIC – definida pelo COPOM.

2.1 Mercado Monetário



Título Público Características

Letra do Tesouro Nacional – LTN Títulos prefixados; pagamento no vencimento.

Letra Financeira do Tesouro – LFT
Títulos pós-fixados atrelados à Selic; pagamento no 

vencimento.

Nota do Tesouro Nacional – NTN-C
Vinculada à variação do IGP-M, com pagamento de 

juros semestrais.

Nota do Tesouro Nacional – NTN-B
Vinculada à variação do IPCA, com pagamento de 

juros semestrais.

Nota do Tesouro Nacional – NTN-F Títulos prefixados; pagamento de juros semestrais.
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2.2 Mercado de Câmbio

O mercado de câmbio é o segmento do Mercado Financeiro que

envolve operações nas quais se exige a conversão de moedas;

Entre essas operações, destacam-se importação e exportação,

atividades turísticas, investimento e concessão de crédito em

mercados estrangeiros, viagens, entre outras transações

internacionais;

Mercado fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, do qual também

participa para execução da Política Cambial.



Câmbio Real x Dólar 

2011 a 2015

Fonte: Yahoo Finance
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2.3 Mercado de Crédito

Forma-se a partir das operações de prazos essencialmente curtos e

médios, em especial empréstimos que se destinam aos bens de

consumo de pessoas físicas e financiamentos concedidos às empresas

para suprir necessidades imediatas de caixa;

Em alguns casos, é insuficiente para suprir as necessidades de

financiamento dos agentes. Desta forma, desenvolveu-se o Mercado

de Capitais.



Mercado de Crédito

Fonte: CVM (2014)
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2.4 Mercado de Capitais

“Segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições

para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores,

através da emissão de instrumentos financeiros, com o objetivo

principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de

investimentos”. CVM, 2014.

Exemplos de títulos negociados no mercado de capitais:

debêntures e ações.



Mercado de Capitais

Fonte: CVM (2014)
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3. Sistema Financeiro Nacional

Composto de instituições responsáveis pela captação de recursos

financeiros, pela distribuição e circulação de valores e pela regulação do

processo de intermediação financeira.

o Conselho Monetário Nacional (CMN): define as diretrizes de atuação do

sistema; órgão superior do Sistema Financeiro Nacional.

o Banco Central do Brasil (BCB): órgão executivo;

o Comissão de Valores Mobiliários (CVM): responde pela regulamentação e

fomento do mercado de valores mobiliários.



ÓRGÃOS NORMATIVOS
ENTIDADADES
SUPERVISORAS

OPERADORES

Conselho Monetário 
Nacional (CMN)

Banco Central do Brasil 
(BACEN)

IF´s captadoras de depósitos
a vista
Demais IF´s

Outros 
intermed.
e adm. de 
recursosComissão de Valores 

Mobiliários (CVM)

Bolsas de Mercadorias e 
Futuros
Bolsas de Valores

Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP)

Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP)

Resseguradoras, Sociedades Seguradoras 
e de Capitalização, Entidades Abertas de 
Previdências Complementar

Conselho Nacional de 
Previdência 

Complementar (CNPC)

Superintendência Nacional 
de Previdência 

Complementar (PREVIC)

Entidades fechadas de Previdência 
Complementar (fundos de pensão)
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4. Entendendo as Taxas dos Mercados 

Financeiros

Taxa SELIC – taxa de financiamento do mercado

interbancário para operações de um dia (overnight), que

possuem lastro em títulos públicos federais.

Taxa CDI – mede a rentabilidade dos Certificados de

Depósito Interbancários (títulos de emissão das instituições

financeiras, que lastreiam as operações do mercado

interbancário); via de regra, acompanha a taxa Selic.



Taxa CDB – mede a rentabilidade dos Certificados de

Depósito Bancários (empréstimos feitos pelos investidores

ao banco);

É medida por um percentual do CDI, dependendo do

prazo, do investimento e do banco;

Fonte: www.queroinvestir.com
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Taxa Referencial (TR) – a taxa referencial serve como

uma referência para o juro praticado no mercado

financeiro. A TR é uma taxa de juros básica calculada a

partir do rendimento mensal médio dos CDBs e RDBs.

4. Entendendo as Taxas dos Mercados 

Financeiros


