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Gestão Financeira 
para Escolas de Alto 
desempenho



01.
Mercado de 
Capitais - Conceitos



Mercado de capitais
Alocação de poupança – renda
não consumida;
Liquidez
Rentabilidade
Risco

Divisão do mercado de capitais 
Renda Fixa
Renda Variável



02.
Renda Fixa –
Política Monetária



Renda fixa & Política 
monetária
Taxa de redesconto
Depósito compulsório
Operações de 
mercado aberto



03.
Renda Fixa – Juros 
elevados no Brasil



Por que os juros são altos no Brasil:
Escassez de poupança
Elevado depósito compulsório
Falta de mecanismos efetivos de
proteção ao crédito
Risco alto
Altíssima concentração bancária



04.
Renda Fixa -
Conceitos



Títulos de Renda Fixa 
Definição: 
“Representam contratações de empréstimos por parte de
agentes econômicos (empresas privadas ou governos) que têm
como característica a promessa de pagamento de um fluxo
futuro de rendimentos”.
Características:
Natureza do emitente: governos (municipal, estadual e
federal), agentes financeiros ou empresas privadas.
Maturidade: 

a) - Curto Prazo: Até um ano: commercial papers (180 
dias), T-Bills (até 52 semanas), CDB’s, etc.

b) - Longo Prazo: T-Notes (um a 10 anos); T-Bonds
(Superior a 10 anos), debêntures (variável), etc.
Mercado de negociação: Interno (doméstico ou 
estrangeiro), Externo



Descrição: Títulos cuja
remuneração (Rentabilidade) é
Fixa:

Tipos:
Pré-Fixados  Têm o retorno
fixado no momento da emissão
(TIR fixa e definida).
Pós-Fixados  Têm o
indexador fixo e definido



Quanto ao Pagamento de Cupons:
Zero Cupom Bonds  Bônus que não
Pagam Cupon
Cupom Bonds  Bônus que Pagam
Cupom
Quanto ao Emissor:

Governement Bonds  São Títulos
emitidos pelo Setor Público
(Governos).
Corporate Bonds  São Títulos
emitidos pelo Setor Privado
(Companhias Privadas).



05.
Renda Fixa -
Componentes



Toda a taxa de juros operada pelo mercado
contêm dois componentes básicos:
• A taxa básica de juros (praticada pelo

tesouro norte-americano) Chamada de
“Risk Free” - Taxa Livre de Risco.
Remunera a espera.

• Um “spread”, ou um prêmio pelo risco.

Este “spread” considera: 
O risco que os investidores se apercebem 
no emissor.  



Prêmios

12%

Default          Rendimento Prometido (A)

Risco 9%          Rendimento Esperado (AAA)
8%          Rendimento S/ Risco

 

Aluguel           Título do Tesouro

do $

 

0%



06.
Renda Fixa -
Debêntures



Títulos emitidos por sociedades
anônimas, não financeiras e de capital
aberto.
Oferecem como garantia ativos ou
garantias subsidiárias da instituição
financeira que as lança no mercado.
A emissão e as condições de emissão são
deliberadas em AGE.
A emissão pode ser por séries, como
forma a adequar o montante de recursos,
face às necessidades de caixa ou à
demanda de mercado.



Processo de emissão de
debêntures:

Este processo (Emissão de
Debêntures) implica em escritura
de emissão, no estabelecimento
de agentes fiduciários, condições
de remuneração e algumas
características específicas.


