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Quatro Transformações
1. Diversificação do Setor Bancário com criação de 

novos produtos financeiros;

2. Concentração do Capital Financeiro, mudança de 
escala de custos financeiros;

3. Aparecimento de Novos Agentes Institucionais;

4. Liberalização e consequente Globalização 
Financeira



Por quê inovar?

A inovação é fonte de lucros;
Portanto, uma das motivações da inovação é a 

obtenção de lucros.
Tanto financiadores quanto financiados veem

na inovação financeira uma maneira de 
alavancagem de recursos para
investimentos, de diversificação de riscos e 
de obtenção de ganhos financeiros

E DAÍ ?



“Causas” da Inovação Financeira

• Regulamentação e desregulação: a dialética 
reguladora

• Volatilidade: oportunidades de lançamento de 
novos produtos e de criação de novos mercados 
financeiros

• Mudanças tecnológicas: redução de custos de 
produção, de transação e de entrada com 
elevação da escala de obtenção e de 
processamento de informação



Securitização ou Desintermediação

• Descreve dois processos:

a) Crescimento do mercado de capitais vis 
à vis o mercado de crédito;

b) Diversificação das operações bancárias 
para se inserir no mercado de títulos, ou, 
dito de outro modo, securitização dos 
contratos de crédito



Novos Produtos: Derivativos
• Ativo financeiro cujo valor é derivado 

de outros contratos. Seu objetivo é
partilhar riscos com os que adquirem 
esses instrumentos financeiros;

• Existem várias modalidades: swaps, 
opções e futuros.

Ver tabela na p.292 de Cardim de Carvalho et alli (2007)



Transformações na Estrutura dos 
Mercados Financeiros

1. Emergência de investidores 
institucionais: fundos de pensão, fundos 
mútuos de investimentos e seguradoras;

2. Universalização dos Bancos;

3. Desregulamentação e Liberalização 
Financeira

Ver tabelas às pp.294-295, 297 e 298 de Cardim de Carvalho et alli (2007)



Quadro Síntese

Economia de saldos monetáriosMenor custo de entrada

Administração de passivoMenores custos de intermediação

Maiores transaçõesVerificação de crédito

Mercados 24 horasTecnologia

Demanda por empréstimos com menor 

elasticidade juros Empréstimos com taxas flutuantes

Distribuição do riscoDerivativosVolatilidade

Administração de passivosCrescente concorrência

Escape a controles quantitativos

Atividades fora do balanço 

(securitização)

Novos instrumentos monetários 

Substitutos monetários

Globalização Financeira

Novos Investidores Fundos Mútuos, Fundos de Pensão

Regulação e 

Desregulação

ConsequenciasInovaçõesCausas


