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• Os mercados financeiros são subdivididos em 
quatro categorias (ASSAF NETO, 2012):

Mercado Atuação Maturidade
Monetário Controle dos meios de 

pagamento (liquidez) 
da economia

Curtíssimo e curto 
prazo

Crédito Crédito para consumo 
e capital de giro para 

empresas

Curto e médio prazos

Capitais Investimentos, 
financiamentos e outras 

operações

Médio e longo prazos

Cambial Conversão de moedas À vista e curto prazo

MERCADO
MONETÁRIO

MERCADO
CAMBIAL

MERCADO
DE

CAPITAIS

MERCADO
DE

CRÉDITO

MERCADO
FINANCEIRO

JUROS: MOEDA DE TROCA DESSES MERCADOS

Subdivisão do mercado financeiro O que representam os juros?

• Os juros representam o valor do dinheiro no tempo

• Havendo inflação (aumento dos preços), o valor de R$ 
10,00 hoje não possuirá o mesmo poder de compra 
daqui a seis meses, embora o valor de face (R$ 10,00) 
seja o mesmo. 

• A inflação corrói o poder aquisitivo das pessoas, 
principalmente dos assalariados e dos que não 
conseguem poupar parte da sua renda para se precaver 
dos aumentos de preços.
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• A existência da inflação faz com que o valor real 
(poder de compra) seja diferente do valor nominal 
da moeda (valor de face).

Rendimento poupança 
(juros nominal)

6% ao ano

Inflação 5% ao ano
Ganho efetivo (juros reais) 1% ao ano

Ranking dos maiores juros reais no mundo 
(2013)

Por que existe inflação?

• A inflação pode se originar tanto do lado da oferta
(vendedores) quanto do lado da demanda (compradores):

1) inflação de custos: (lado da oferta) causada por aumento no 
custo para ofertar determinado produto ou serviço

- Exemplo: o custo da minha matéria-prima subiu, por isso
vou ter que repassar o aumento do produto para os
clientes.

Por que existe inflação?

2) inflação de demanda: (lado da demanda) excesso de 
demanda em relação à oferta de bens e serviços em uma 
economia (capacidade produtiva não suporta a demanda 
existente)

- Exemplo: existe tanta gente querendo comprar esse
produto, que faltou no mercado e seu preço subiu.

Devido à existência da inflação, o valor real do 
dinheiro se altera no tempo e os juros ganham 

relevância
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Compreendendo o conceito de juros

• Os juros representam o prêmio que as pessoas recebem 
por abrir mão do consumo presente, trocando-o por 
poupança, visando consumo ou investimento no futuro 

• Os juros também representam o preço que as pessoas 
pagam pelo consumo no presente quando não dispõem 
de liquidez imediata (capital próprio)

• Os juros são sempre expressos em unidades monetárias. 
– EX: uma pessoa aplicou R$ 100 na poupança e, ao final 

de um certo tempo, resgatou este investimento por R$ 
110, os juros recebidos foram R$ 10.

• Já a taxa de juros é representada em porcentagem (no 
exemplo anterior, a taxa de juros é de 10%).

Relação entre juros e inflação 
(mensal / 1980 a 2013 – Brasil)         Fonte: Ipeadata

O mercado monetário

• O Mercado Monetário é uma das subdivisões
do Mercado Financeiro.

• Sua atuação é sobre o controle dos meios de
pagamento (M1) da economia, com foco no
curtíssimo e curto prazo.

• Meios de pagamento (M1): Todos os haveres com 
liquidez imediata em poder do público. Os meios de 

pagamento representam uma medida do nível de liquidez 
do sistema econômico.
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Meios de Pagamento (níveis)

M1

M2

M3

M4

=

=

=

=

Moeda em poder do Público 
(+) Depósitos a Vista nos Bancos Comerciais

Conceito M1
(+) Depósitos a Vista nas Caixas Econômicas
(+) Títulos Públicos colocados no Mercado
(+) Saldo de Fundos de Aplicação Financeira (RF)

Conceito M2
(+) Depósitos em Cadernetas de Poupança

Conceito M3
(+) Depósitos a Prazo Fixo (CDB, RDB)
(+) Letras de Câmbio e Letras Imobiliárias

O mercado monetário

 Os papéis são negociados nesse mercado são
considerados títulos de renda fixa que têm como parâmetro
de referência a taxa de juros (considerada sua moeda de
transação)

 Nesse mercado são negociados principalmente os papéis
emitidos pelo Tesouro Nacional, com o objetivo de financiar
o orçamento público.

 São negociados também os certificados de depósito
interfinanceiros (CDI) entre instituições financeiras e títulos
de emissão privada (CDB e debêntures).

OBS: Os “papéis” (títulos) não são emitidos fisicamente, mas 
apenas escrituralmente

O mercado monetário

• O Mercado Monetário é essencial para controlar ao
nível de liquidez da economia.

• Para adequar o volume de moeda em poder do público
(meios de pagamento) visando o controle da inflação, a
autoridade monetária (Banco Central - BC) atua no
mercado financeiro injetando ou retirando dinheiro da
economia.

• O governo realiza essa função de diversas formas. NO
contexto do mercado financeiro, uma das formas de
realizar tal função é através da compra e venda de
títulos públicos.

SELIC

• A compra e venda dos títulos públicos é controlada 
pelo sistema SELIC (Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia)

• O SELIC é um sistema informatizado, desenvolvido em 
1979, cuja função é executar a custódia dos títulos 
públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, efetuando 
também o registro, controle e liquidação das operações 
com esses papéis.

• A taxa de juros apurada nas negociações desses 
títulos é conhecida por taxa SELIC Over.
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SELIC

• A taxa SELIC representa a taxa média de juros das 
operações diárias de financiamento realizadas entre as 
instituições financeiras no mercado monetário 
utilizando títulos públicos Federais.

• Como os títulos negociados no SELIC são de grande
liquidez e risco mínimo, a taxa definida nesse ambiente
se reconhece como uma taxa livre de risco.

• Dessa forma, a taxa SELIC representa a taxa de juros
“piso” da economia

SELIC

Mas se a taxa SELIC representa a taxa média de 
juros das operações diárias de financiamento 

realizadas entre as instituições financeiras, de que 
forma o Banco Central fixa essa taxa através das 

reuniões do COPOM?

• Aqui entra a diferença entre a taxa Selic Over e a 
taxa Selic Meta.

O COPOM e a taxa de juros meta no Brasil

• O controle da inflação via taxa SELIC ocorre através do 
COPOM (Comitê de Política Monetária), criado em 1996, 
vinculado ao BC. 

• Seu principal objetivo é estabelecer diretrizes da política 
monetária (controle dos meios de pagamento na economia) 
e definir a taxa de juros meta a ser praticada pela 
autoridade monetária.

• Nas reuniões do Copom, que ocorrem 8 vezes ao ano, os 
diretores do Banco Central discutem as perspectivas para a 
economia brasileira (como a inflação, crescimento 
econômico, câmbio, etc.)

O COPOM e a taxa de juros meta no Brasil

• Em função destas discussões, o COPOM decide qual o 
nível ideal da taxa de juros do País - se ela deve ser 
elevada, reduzida, ou mantida. Ao final das reuniões, 
faz-se uma nota à imprensa e uma semana depois 
é publicada a ata com as deliberações e vetores 
observados.

• Essa taxa deliberada pelo Comitê de Política Monetária 
do Banco Central é a Selic Meta, ou em outras 
palavras, a meta do Banco Central para a taxa 
efetivamente formada nas transações ocorridas no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
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O BC e a SELIC

• Essas transações referem-se a empréstimos 
interbancários lastreados em títulos públicos e também 
em empréstimos que o governo toma junto a bancos 
também lastreados em títulos públicos.

• Como o BC entra nessa história?
• Existem dois tipos de mercado para os títulos públicos: 

primário e secundário. O primário envolve a compra de 
títulos por parte dos bancos (que significa realização de 
empréstimos ao governo); o secundário envolve o BC. 

O BC e a SELIC

• Quando o BC este quer alterar a quantidade de 
meios de pagamento da economia visando o 
controle da inflação, são realizadas operações de 
mercado aberto, ou seja, comprar e vender títulos 
no mercado secundário.

• Através de suas intervenções com as operações de 
mercado aberto, o BC consegue comprar e vender 
títulos no mercado secundário e, assim, influenciar 
as taxas de juros formadas nas transações entre os 
bancos (influenciando a formação da SELIC meta).

O BC e a SELIC

• Para aumentar a oferta de moeda, o BC compra
títulos no mercado, injetando recursos na economia
– as pessoas ficam com mais dinheiro em mãos e os

bancos com mais capital disponível para realizar
empréstimos) – menor controle inflacionário

• Para reduzir a oferta de moeda, o BC vende títulos,
retirando recursos da economia.
– as pessoas ficam com menos dinheiro em mãos e os

bancos com menos capital disponível para realizar
empréstimos) – maior controle inflacionário

Como a taxa SELIC afeta as famílias e 
empresas?

• Famílias: Afeta as decisões
entre consumir e poupar, pois
juros elevados levam a
aumento da poupança e
redução do consumo

• Empresas: Afeta as decisões
de investimento, pois taxas de
juros elevadas aumentam o
custo de tomar o recurso
emprestado e tornam as
aplicações financeiras
atrativas
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Relação entre a SELIC e o 
rendimento da poupança

Como a SELIC influencia a rentabilidade do 
seus investimentos?

https://zuretaconcursos.wordpress.com/tag/selic-e-cetip/

O investimento 
em títulos 
públicos é 
considerado 
seguro pelo 
mercado. Assim, 
o banco prefere 
emprestar ao 
governo do que à 
pessoas físicas e 
jurídicas. Por isso 
a SELIC afeta as 
demais taxas de 
juros.

As pessoas podem adquirir títulos públicos federais 
através do site do Tesouro Direto:

Link: www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto

Títulos públicos

• O Governo Federal, através do Tesouro Nacional,
emite títulos para financiar a dívida do país.

• Esses títulos podem ser pré-fixados, pós-fixados ou
indexados à inflação e têm um prazo de vencimento e
uma forma de remuneração já definidos no momento
em que são emitidos.

• Assaf Neto (2013) nota que esses títulos são 
considerados de baixíssimo risco, pois sua rentabilidade 
é garantida pelo Tesouro Nacional. 
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Títulos públicos disponíveis no Tesouro 
Direto

• LTN: Letras do Tesouro Nacional
– Prefixado: O investidor sabe exatamente a rentabilidade a ser 

recebida até a data de vencimento;
– Fluxo simples: uma aplicação e um resgate (os juros são 

pagos somente na data de resgate)
– Indicado para o investidor que acredita que a taxa prefixada 

será maior que a taxa de juros básica da economia naquele 
mesmo prazo do título.

• NTN-F: Notas do Tesouro Nacional – Série F
– Similar ao LTN. A única diferença é que esse título paga juros 

semestralmente 

Títulos públicos disponíveis no Tesouro 
Direto

• NTN-B Principal
– Rentabilidade pós-fixada indexada ao IPCA;
– Fluxo simples: uma aplicação e um resgate (os juros são pagos 

somente na data de resgate)

• NTN-B: Notas do Tesouro Nacional – Série B
– Similar ao NTN-B Principal. A única diferença é que esse título 

paga juros semestralmente 

• LFT: Letras Financeiras do Tesouro
– Rentabilidade pós-fixada indexada à taxa de juros da economia 

(Selic);
– Fluxo simples: uma aplicação e um resgate (os juros são pagos 

somente na data de resgate)

Títulos públicos disponíveis no Tesouro 
Direto

Indexada ao IPCA

(1 + taxa)*(1 + IPCA) – 1

Taxa anual a ser paga pelo título

Esse título paga exatamente a 
variação anual da SELIC

Cuidados com os títulos públicos

• No caso da venda antecipada, o Tesouro Nacional 
recompra o título com base em seu valor de mercado, 
que pode ser maior ou menor que o contratado.

• Veja o caso a seguir: 
– Título: NTN-B Principal 150535, título público indexado 

ao IPCA, com vencimento em 2035.
– Em 02/01/2013 (primeiro dia útil do ano), você investiu 

R$ 877,26 nesse ativo. Se você precisou fazer o resgate 
em 31/12/2013, o preço de venda foi de R$ 597,09. 
Uma perda de quase 32% em apenas um ano.
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Cuidados com os títulos públicos Cuidados com os títulos públicos

• Nota-se na tabela de preços e taxas dos títulos públicos, 
que os títulos com vencimentos mais longos oferecem 
maiores taxas. A NTN-B Principal com vencimento em 
2035 tem uma taxa maior que a de 2019, por exemplo.

• Porém, não se deve focar só na rentabilidade, mas 
também observar os prazos de vencimento de cada título. 

• Ao vender um título antes do vencimento, pode-se perder 
bastante dinheiro (como é também possível aproveitar 
esta volatilidade do preço desse título para especular e 
obter ganhos)

A CETIP

• Enquanto o Sistema SELIC registra as operações com 
títulos públicos, a CETIP registra as operações com títulos 
privados. 

• CETIP: Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 
Títulos privados, começou a funcionar em 1986. 
Semelhante ao SELIC, abriga títulos como CDB, RDB, 
CDI, etc.. 

– Assim como existe a taxa SELIC, existe uma taxa 
registrada no sistema CETIP (mais conhecida como taxa 
CDI ou DI). 
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CDI

• Para Assaf Neto (2012), o principal título da CETIP é o 
Certificado de Depósito Interbancário (CDI)

• Esses títulos de emissão de instituições financeiras que 
lastreiam operações do mercado monetário ou no 
empréstimo interbancário (entre elas mesmas), 
geralmente por um dia, apesar de poderem ser de 
prazos maiores. 

• O CDI serve também como principal benchmark para os 
fundos de renda fixa e como indexador de aplicações e 
empréstimos ao setor privado.

Por que os bancos precisam emprestar 
dinheiro entre si?

• “As instituições financeiras trocam dinheiro entre si –
compram e vendem dinheiro – no  denominado Mercado 
Interfinanceiro. Ao apresentar as sobras de caixa, a 
instituição vende liquidez comprando títulos de outras 
instituições, na falta de disponibilidade, a instituição 
compra liquidez vendendo títulos no mercado” (ASSAF 
NETO, 2012).

• O dinheiro é lastreado no Certificado de Depósito 
Interbancário: o banco deficitário emite, por exemplo, 
um CDI de um dia no mercado para levantar dinheiro

Por que os bancos precisam emprestar 
dinheiro entre si?

• Suponha que o depósito compulsório seja de 
20%(porcentagem de depósitos à vista nos bancos que 
devem ser recolhidos junto ao BC). 

• O banco “X” chega ao final do dia com um total de R$ 
200.000 em depósitos à vista, devendo, então, R$ 
40.000, junto ao BC (20%). 

• Contudo, suas reservas no Banco Central somam R$ 
35.000 - logo, faltam R$ 5.000 para fechar o balanço do 
banco.

Fonte: Infomoney (http://dinheiro.br.msn.com/mercado/artigo.aspx?cp-documentid=26671541)

Financiamentos interbancários

• Esse banco terá que recorrer a outro banco que teve 
um excesso de reservas. Ao fazer essa operação de 
financiamento, o banco deficitário terá que transferir ao 
banco superavitário de sua carteira de ativos como 
forma de garantia ao empréstimo de R$ 5.000. 

• Ou seja, o banco deficitário pode lastrear esse 
empréstimo comprando títulos públicos federais (taxa 
SELIC) ou títulos emitidos pelo banco superavitário 
(taxa CDI) com uma garantia de que serão 
recomprados em um prazo pré-estabelecido, mediante 
o pagamento de juros.
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SELIC e CDI

• Dessa forma, as taxas Selic e CDI são 
correlacionadas, pois ambas refletem operações de 
compra e venda de dinheiro por um dia no mercado 
financeiro. 

• Porém a Selic remunera títulos públicos federais e o 
CDI é um juro interbancário referente a negócios com 
papéis privados emitidos por um banco para tomar 
dinheiro de outro.

CDI

• Alguns títulos à disposição do público são
lastreados pela taxa CDI.

• Ou seja, ao investir nesses títulos, é como se o
banco tivesse captando dinheiro junto ao público
ao invés de captar de um banco.

• Como remuneração, o banco paga taxas que tem
como referência o CDI (porcentagens do CDI).

CDB

• Um dos principais títulos privados de renda fixa é o
CDB

• É um título de renda fixa emitido por um banco comercial,
múltiplo ou de investimento que pode ser visto como um
depósito bancário, já que ao comprar o CDB o aplicador
está na verdade está emprestando o dinheiro para o
banco por um prazo determinado e recebendo em troca o
pagamento de juros, destinado em grande parte a
lastrear operações de financiamento de capital de giro.

O mercado monetário

O CDB pode ser pré-fixado ou pós-fixado (atrelados a
algum índice ou ao CDI).

 CDB – Prefixado: A rentabilidade é determinada na hora
da aplicação (saberá previamente o quanto irá receber no
vencimento)

 CDB - Pós-fixado: Rendem de acordo com o
desempenho de indicadores como os Certificados de
Depósito Interbancário (% da taxa CDI).

 Indexados à inflação: Um misto dos dois casos
anteriores, ou seja, haverá uma remuneração pré-fixada
acrescida da inflação acumulada no período.
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Pré ou pós-fixado?

• Para investidores que acreditam na tendência de queda 
da taxa de juros, o CDB com rentabilidade prefixada é 
a aplicação mais indicada, pois o investidor conhece, no 
momento da aplicação, o rendimento que será pago pelo 
título.

• Para investidores que queira buscar uma proteção contra 
a alta de juros ou indexador inflacionário, a melhor opção 
é o CDB com rentabilidade pós-fixada indexada à um 
percentual do CDI diário ou à inflação. Nesse caso o 
investidor só conhece o rendimento no momento do 
resgate. 
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