
1

Sistemas Financeiros

Bibliografia Utilizada:

Peter Howells & Keith Bain (2001) Economia Monetária: Moedas e Bancos. Rio de Janeiro: LTC, 
capítulo1;

Cardim et alli (2007) Economia Monetária e Financeira. Rio de Janeiro: Campos, capítulo15

Professor Fabiano Abranches Silva Dalto

Departamento de Economia da UFPR

SE 506 Economia Monetária e Financeira



2

Em que consiste o Sistema Financeiro?

Segundo nossos autores o Sistema Financeiro pode ser 
definido como:

“uma série de mercados para instrumentos financeiros, e os 
indivíduos e instituições que negociam nestes mercados”
(Howells e Bain, p.3) 

ou

“Sistemas financeiros,..., constituem-se de instituições e 
mercados voltados para a viabilização de transações com 
promessas de pagamento a ser realizado no futuro, feitas 
por agentes, que se tornam assim devedores;e aceitas por 
outros agentes, como direitos a serem exercidos na mesma 
data, tornando-se com isto credores dos primeiros.”(Cardim
et alli, p.212)
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Uma definição alternativa poderia ser:

“Sistemas financeiros são um conjunto de 
instituições – organizações, normas, 
convenções, hábitos de pensamento e de 
comportamento – que definem os 
instrumentos financeiros, as condições e 
o ambiente/contexto econômico em que 
os indivíduos/organizações estabelecerão 
as transações financeiras”
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Quem forma o sistema financeiro?

Mercados 
Financeiros
Organizados

Instituições 
Financeiras

Emprestadores:
Firmas, Famílias etc

Tomadores 
de Empréstimos:
Firmas, Famílias, etc

Direto
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1. Intermediação entre unidades superavitárias e 
deficitárias;

2. Serviços financeiros: seguros, pensões, 
consórcios etc;

3. Mecanismo de pagamentos;

4. Instrumento de ajuste de portfólio.

Quais são as funções desempenhadas 
pelos sistemas financeiros?
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a) Emprestadores e tomadores de 
empréstimos

1. Unidades superavitárias, são aqueles 
indivíduos/organizações cujas receitas

correntes superam as despesas correntes;

2. Unidades deficitárias, são aqueles 
indivíduos/organizações cujas despesas

correntes superam as receitas correntes;
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Seja Rc = receita corrente e Dc = despesa corrente;
Para simplificar, restringiremos as despesas correntes a C = 

consumo e I = investimento;
Assim, temos:
(Rc – C) – I >0 superávit financeiro (SF)
(Rc – C) – I <0 déficit financeiro (DF)

1. Um superávit financeiro pode ser usado na compra de 
ativos financeiros (M2; M3; M4) pelo agente 
superavitário, tornando-o prestamista; ou pode ser 
acumulado na forma de moeda (M1), o que não significa 
conceder empréstimo;

2. Um déficit financeiro requererá do agente deficitário a 
venda de algum ativo acumulado, o que não envolve 
tomada de empréstimo; ou que se financie com outro 
agente, obtendo meios de pagamentos em troca de uma 
dívida, tornando-se um prestatário. 
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Condições para tornar o superávit 
financeiro em empréstimo

1. O agente superavitário concederá
empréstimo de sua riqueza financeira de 
acordo com suas avaliações de retorno, 
risco e liquidez do tomador de empréstimo;

2. O agente tomador de empréstimo procura 
reduzir os custos do empréstimo e 
compatibilizar o fluxo temporal de despesas 
com as receitas previstas.
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b) As instituições financeiras

1. São firmas que operam em vista de obtenção de 
lucro, de crescimento e participação de mercado; 

2. As instituições financeiras são agentes que criam
ativos para os agentes superavitários, fornecendo 
alternativas de aplicação,  e passivos para os 
agentes deficitários, fornecendo meios de 
pagamentos;

3. Elas também criam liquidez, supostamente, por 
possuírem vantagens na escala que lhe dão 
vantagens na obtenção de informação e de e no 
gerenciamento de riscos para os clientes;
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Vantagens de se Negociar com 
Instituições Financeiras

1. Transformação de vencimentos;

2. Redução do risco:

a) diversificação; 

b) especialização;

3. Reduz custos de pesquisa, de transação e 
monitoramento para os clientes; 
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Em uma palavra, o que as 
instituições financeiras criam 

que as tornam empresas 
cruciais no funcionamento do 

sistema financeiro?
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LIQUIDEZ
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Tipos de Instrumentos e Mercados 
Financeiros

Instrumentos 
Negociados:

Depósitos bancários

Certificados de 
depósitos

Letras do Tesouro 
Nacional

Letras Estaduais e 
Municiapais

Ações

Contratos futuros: de 
moeda, de opções etc

Seguro de vida

Pensões

Swaps
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Tipificação de Mercados de Acordo 
com Diferentes Critérios 

Forma da Transação:

Crédito

Títulos

Participação de Terceiros

Acesso ao Mercado

Objeto da Transação

Curto-prazo

Longo-prazo

Mercado Monetário

Mercado de Capitais

Títulos de propriedade

Títulos de dívida

Primário

Secundário

Público

Privado

Recursos

Riscos



15

Efeitos do Sistema Financeiro 
sobre o resto da Economia

• Nível da Demanda: criação de meios 
de pagamentos aumenta o nível da 
demanda

Ex: a) Empréstimo direto
Emprestador: Ativos R$100
Tomador:       Ativos              Passivo 

R$100

Total de ativos: R$100
Total de Passivos: R$100

b) Via Intermediário
Emprestadores: Ativos R$100  Passivo
Intermediário: Ativos R$100  Passivo 

R$100
Tomador:                                 Passivo 

R$100

Total de Ativos: R$200
Total de Passivos: R$200

• Essa criação de 
meios de 
pagamentos, como 
vimos, ou se dá pelo 
aumento de M ou por 
via do aumento da 
velocidade de 
circulação da 
moeda na equação 
de trocas

MV = PY
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• Composição da 
Demanda Agregada: 
quer isto dizer que o 
sistema financeiro 
pode facilitar ou 
dificultar o aumento 
da taxa de 
investimento em 
relação a outras 
componentes de 
gasto

Juros

Investimentos



17

• Alocação de recursos: o sistema 
financeiro é um mecanismo de carrear 
recursos entre atividades econômicas.

Se for eficiente no sentido paretiano, o 
sistema financeiro carreará os recursos 
para aquelas atividades mais lucrativas;

Se houver qualquer “falha de mercado”, 
o sistema financeiro não será eficiente no 
sentido paretiano


