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1 INTRODUÇÃO  

 

O trabalho interdisciplinar tem como propósito uma interligação e uma unificação de 

todas as disciplinas cursadas no período, ampliando o campo de visão e de conhecimento de 

cada integrante do grupo, tendo uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil, 

visando controle e a gestão organizacional da empresa.  

Com isso, será dada continuidade ao Trabalho Interdisciplinar do quarto período, da 

empresa São Francisco Blocos LTDA, uma empresa fictícia, que trabalha no ramo de 

produção de blocos de concreto, para fins de construção civil. Foram abordados todos os 

aspectos para a criação deste negócio, aspectos contábeis, administrativos, sociais, legais e 

organizacionais. 

Foram levadas em consideração todas as recomendações passadas, desde a 

contabilização dos lançamentos contábeis até a sua organização social. 

Os objetivos específicos são: 

 A elaboração de um Planejamento Estrategico focalizando a abertura de uma nova 

unidade estratégica de negócio com recursos provenientes da administração da carteira de 

ações. Levando em consideração a Análise Ambiental – SWOT. 

 Elaboração de uma carteira de ações composto por 5 (cinco) Instituições 

Financeiras e 5 (cinco)  empresas do setor privado.  Efetuar contabilmente os ajustes 

necessários na carteira obedecendo as regras contábeis estabelecidas nas normas do COSIF. 

 Elaboração de um plano de contas, efetuando as principais transações da São 

Francisco Blocos LTDA. Elaboração de lançamentos de aquisição de imobilizado para a nova 

unidade estratégica. Realizar um emprestimo em moeda estrangeira com a variação cambial, 

juros e outros encargos. Apresentar movimentações de estoques, o resultado das transações 

comerciais, industriais ou de serviços. Apresentar as demonstrações financeiras com 

comentário das implicações da nova unidade de negócios em suas demonstrações. 

Constam registrado neste trabalho, todas as informações correspondentes às tres 

disciplinas (Contabilidade e Orçamento Empresarial, Contabilidade das Instituições 

Financeiras e Mercado de Capitais e Sistemas Contábeis) de acordo com a proposta efetuada 

para a elaboração do trabalho interdisciplinar. 
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2 INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE AS DISCIPLINAS DO 5º PERÍODO 

 

A interdisciplinaridade pode ser entendida como uma interação, ou uma interligação 

entre duas ou mais disciplinas em torno de um objetivo comum. Onde, o aluno tem uma visão 

do mesmo assunto em diversas disciplinas, enriquecendo o conteúdo e tornando a aula mais 

atraente, pois ele percebe que tudo o que ele aprende em sala de aula é aplicado em conjunto 

na pratica de uma empresa. 

Assim sendo, é possível obter uma visão holística, que pressupõe que para aprender o 

aluno precisa compreender o todo. Desta forma, através de eixos temáticos são desenvolvidas 

atividades que se integram entre as disciplinas, oferecendo aos educandos uma visão mais 

globalizada e ampla do conhecimento. Além disto, desenvolvem-se, também, diversas 

competências dos alunos, entre elas: a correlação de fatos e o estabelecimento de parâmetros 

entre as disciplinas.  

A proposta deste trabalho interdisciplinar é abordar através de pesquisas uma interação 

entre as disciplinas Contabilidade e Orçamento Empresarial, Contabilidade das Instituiçoes 

Financeiras e Mercado de Capitais e Sistemas Contabeis. 

No entanto, durante a realização do trabalho já foi possível perceber como uma 

disciplina é interligada à outra, e que para um bom e eficiente trabalho no dia a dia de uma 

empresa, todas as disciplinas têm grande importância e cada uma tem seu respectivo valor. 
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3  CONTABILIDADE E ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

 

Para entender a importância do Orçamento Empresarial na São Francisco Blocos 

LTDA, é necessário, primeiramente definir o que é Orçamento Empresarial. 

 Segundo Sá (2008) o Orçamento Empresarial é: 

 

(...) a expressão formal e quantitativa dos planos estratégicos da empresa para um 

período especifico. Fazem parte do orçamento empresarial orçamentos de receita, de 

despesas, de caixa e de investimentos (SÁ, 2008. p.57). 

 

O orçamento é a base para programar a estratégia da empresa para determinado 

exercício. (CHIAVENATO; SAPIRO, 2005).  

 

3.1 Planejamento Estratégico 

 

Segundo Padoveze; Taranto (2009) como qualquer instrumento de gestão, o 

orçamento tem como ponto de partida os objetivos constantes da estratégia. O processo de 

formulação da estratégia nas empresas é variado. Algumas adotam o procedimento de tornar 

periódico o planejamento estratégico, formalizando o processo a cada determinado período de 

tempo. Outras formalizam a estratégia quando detectam certas oportunidades de atuação. No 

entanto, o mais importante é o conceito de planejamento estratégico. Tendo os responsáveis 

pela estratégia, presidentes e diretores o objetivo de manter a competitividade e a 

continuidade da empresa, razão de ser da estratégia. Portanto a todo instante eles devem 

pensar estrategicamente.  

Planejamento Estratégico serve para traçar objetivos a serem alcançados pela empresa 

em determinado período.  

 

Chamamos de planejamento estratégico a um conjunto de ações coordenadas com 

vistas à realização de um determinado objetivo. Estas ações visam à análise dos 

ambientes externo e interno de atuação da empresa, a identificação de oportunidades 

e o estabelecimento de metas e estratégias para aproveitá-las, orientando a 

elaboração dos planos funcionais e orçamentos que alocarão os recursos disponíveis. 

(SÁ, 2008. p.6) 

 

Temos como elementos básicos do planejamento estratégico: 
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Quadro 1 - Elementos básicos do planejamento estratégico 

Atividade de Planejamento  Nomenclatura/Conceito 

Definir o propósito da empresa de acordo com os 

 seus acionistas e ambientes de negocio. 

Missão da Empresa 

Qual é o negocio da empresa 

Estabelecer orientações gerais para a ação delimitando  

as áreas de resultado da empresa conforme a sua Missão 
Diretrizes Básicas 

Quais são seus valores e 

principais linhas de ação? 

Estabelecer posições pretendidas nas áreas de resultado  Metas  

identificadas, e coerentemente com Missão e Diretrizes 

Básicas. 

Onde chegar? Quando? Quanto? 

Identificar ações para o cumprimento da Missão e das 

Metas em conformidade com o ambiente de atuação. 
Estratégias 

Como chegar? 

Estabelecer as orientações especificas que serão a base 

para a elaboração dos planos e orçamentos atribuindo 
Premissas 

 Quem faz o quê? 

responsabilidades por resultados e ações para a efetivação Como? Quando? Quanto? 

 das estratégias.  

Estimar as necessidades dos recursos disponíveis e 

compatibiliza-los com as fontes possíveis, para o 

atendimento do que a empresa precisa. 

Planos e Orçamentos 

Com o quê? 

Quanto? Quem? Quando? 

Avaliar o cumprimento das metas e eficácia das 

estratégias, efetuando as correções necessárias. Acompanhamento/Controle 
Fonte: SÁ, 2008, p. 9 

 

A administração da empresa São Francisco Blocos LTDA anualmente estuda as 

diretrizes a serem seguidas, as estratégias setoriais propostas, como também analisa as 

projeções de custos para assim traçar o melhor planejamento estratégico, sempre tendo como 

premissas base a missão e os valores da empresa. 

 

A nossa Missão: 

 

Fornecer produtos de qualidade, com agilidade e economia, proporcionando segurança 

e promovendo o crescimento multo. 

 

Os nossos Valores 

 

   Lealdade 

 Confiabilidade 

 Ética 

 Responsabilidade 
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 Transparência 

 Compromisso com os resultados  

 

Podemos analisar abaixo os objetivos fundamentais e estratégias da empresa: 

 

Quadro 2 - Objetivos e Estratégias para 2013 

Objetivos / Metas Estratégias  

Aumentar a carteira de 

clientes 

Melhorar a divulgação do produto, estabelecer metas  e 

oferecer comissões como motivação nas vendas. 

Diminuir Custo Fazer mais cotações de fornecedores, 

   negociar preços mais baixos para as matérias primas. 

Aumentar o lucro  Contratar mais funcionários para aumentar a produção. 
Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

3.2 Localização 

 

A empresa São Francisco blocos LTDA está situada na rua Vila Real, 780, bairro São 

Francisco, Belo Horizonte - MG CEP: 31255-150, próximo a duas das principais vias de 

trânsito, Antônio Carlos e Anel Rodoviário. Optamos por essa localização para facilitar o 

acesso dos clientes à fábrica, o recebimento de nossos fornecedores e na saída de caminhões 

para as entregas gastando o menor tempo possível, assim atendendo aos prazos estabelecidos.  

 

3.3 Análise Ambiental 

 

De acordo com Padoveze; Taranto (2009) O processo de análise do ambiente é tido 

como procedimento natural para a empresa definir sua estratégia. Esse processo parte da visão 

sistêmica, que considera a empresa um sistema aberto, o qual interage com o ambiente 

externo. Assim, a empresa processa os recursos (entradas) e entrega, para o ambiente externo, 

produtos e serviços (as saídas do sistema empresa). O processamento dos recursos representa 

o ambiente interno do sistema empresa.  

 

Análise do ambiente é o processo de monitoramento do ambiente organizacional 

para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que podem vir a 

influenciar a capacidade das empresas de atingirem suas metas. Nesse contexto, o 

ambiente organizacional é o conjunto de todos os fatores, tanto internos como 

externos, que podem influenciar o progresso obtido por meio da realização dos 

objetivos (CERTO; PETER. 2005, p. 23) 
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O propósito da análise ambiental é a mesma para a maioria das empresas, em geral o 

objetivo é avaliar o ambiente organizacional para que a administração possa reagir 

adequadamente e intensificar o sucesso da empresa. A análise do ambiente se usada 

adequadamente, pode ajudar a garantir o sucesso organizacional. É necessário entender a 

maneira como os ambientes organizacionais são estruturados para executar uma análise do 

ambiente de forma eficiente e efetiva. 

O ambiente de uma organização é geralmente dividido em três níveis: geral, 

operacional e interno. Os administradores devem estar cientes desses três níveis ambientais, 

conhecer quais fatores elas incluem entender como cada fator e as relações que eles entre si 

afetam o desempenho organizacional e, então, administrar as operações organizacionais á luz 

desse entendimento. Os três níveis são: 

 

 Ambiente geral – composto pela economia, leis, políticas, sociedade e tecnologia. 

Este ambiente é considerado como o ambiente externo. 

 Ambiente operacional – composto por clientes, concorrência, fornecedores, mão de 

obra, e internacional. Este ambiente também é considerado como ambiente externo. 

 Ambiente interno – composto por aspectos organizacionais, marketing, financeiros, 

pessoal e produção.  

 

Estes ambientes estão ilustrados como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 1 – A organização, os níveis de seu ambiente e os componentes desses níveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CERTO; PETER (2005) 
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3.4 Análise Externa 

 

De acordo com Sá; Moraes (2005), a análise externa enfoca o conjunto de informações 

do ambiente competitivo de atuação da empresa, buscando identificar, numa visão 

prospectiva, as mudanças que possam afetá-la. Nesse caso, devem ser identificados os fatores 

chaves de desempenho que mais diretamente influenciam o resultado de cada decisão 

estratégica, bem como as variáveis do ambiente externo que dão contorno a esses fatores. A 

análise externa deve permitir: 

 

 Identificação de oportunidades e ameaças ao ramo da empresa; 

 Avaliação de riscos; 

 Antecipação dos momentos das mudanças; 

 Identificação de alterações nas estratégias e metas; 

 As variáveis não são controláveis pela organização. 

 

Além disso a análise externa abrange o estudo das variáveis que exercem influência 

sobre a organização e seu setor de atuação (mercado, clientes, fornecedores, outros), 

enfocando sua evolução, pendências, incertezas críticas e seu inter relacionamento. Os 

principais pontos são: 

 

 Conjuntura econômica; 

 Aspectos sociais/culturais e comportamentais; 

 Evolução da tecnologia de produtos, processos e equipamentos; 

 Panorama nacional e mundial; 

 Estudo de mercado; 

 Mercado Financeiro. 

 

Segundo Guindani e outros (2011): 

 

Na análise externa, procura-se identificar e avaliar tendências e mudanças que 

tenham como consequências impactos profundos ou duradouros sobre a 

organização, além de observarmos fatos relacionados ao consumidor, á política, á 

economia, ao padrão sociocultural, as tecnologias, etc. O objetivo dessa análise é 

identificar se essas mudanças e tendências representam uma oportunidade ou uma 

ameaça para nós, avaliando se a organização pode responder as oportunidades ou as 

ameaças. (GUINDANI E OUTROS, 2011, P. 113) 
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Mediante a explicação dos autores, é possível compreender que há vários fatores 

externos que podem afetar intensivamente a estrutura de uma empresa. Risco da chegada de 

concorrentes, do poder de fornecedores de elevar os preços das matérias primas, risco do 

produto substituto tomar mais espaço no consumo do que o produto da empresa, e dos 

compradores, pois estes possuem o poder de compra e são os principais motivos da obtenção 

de lucro da empresa. 

 

Figura 2 – Principais fatores de competitividade dentro de uma indústria 

 
 

Fonte: CERTO; PETER, 2005 
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3.5 Análise Interna 

 

A análise interna é feita diretamente pela empresa e permite verificar se os caminhos 

traçados para alcançarem seus objetivos, além da missão e valores estão sendo seguidos, 

assim como identifica pontos positivos e negativos, o que possibilita a empresa a se dedicar 

mais nas suas fraquezas, sem descuidar dos seus pontos fortes para aprimora-los. 

De acordo com Sá (2008): 

 

 A análise interna enfoca os fatores internos da empresa e aqueles de sua relação 

produto/mercado que são importantes frente aos competidores. Abrange o estudo 

dos fatores externos e de suas tendências frente às suas diretrizes básicas. Esta 

análise permite a identificação dos pontos fortes e fracos que dão vantagens ou 

desvantagens estratégicas à empresa em sua área de atuação. Permite ainda a 

constante análise, atualização e revisão dos planos e orçamentos e a ação gerencial 

correspondente. As variáveis internas são controláveis pela organização. (SÁ, 2008. 

p.14) 

 

Para Tonini (2007), o ambiente interno é aquele que pode ser controlado pela empresa 

e, portanto, é diretamente sensível às estratégias formuladas pela organização. 

No processo de análise interna na São Francisco Blocos Ltda, foram estudados todos 

os fatores percebidos como importantes pelos nossos clientes e consumidores, juntamente 

com toda a equipe administrativa. Evidenciamos tais pontos desde a planta básica (estrutura 

física da empresa, divisões de departamentos, etc.) até o processo final de produção 

(qualidade do produto, meios de divulgação, etc.). 

 

3.6 Modelo Swot 

 

De acordo com Real (2006), a análise SWOT é uma das ferramentas de gestão para 

suporte ao planejamento estratégico, e se configura quando a análise ambiental e análise 

interna são feitas juntas. A sigla SWOT vem das iniciais das seguintes palavras em inglês: 

Strengths – Forças  

Weaknesses- Fraquezas 

Opportunities – Oportunidades  

Threats – Ameaças. 
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Quadro 3 - Modelo Swot 

 
Fonte: NAGAWA, 2011 

 

Assim sendo a análise por meio de SWOT permite identificar e analisar integralmente 

os aspectos principais e fundamentais de um determinado produto, estratégia de empresa, 

criação de empresa, de forma que através do apontamento de suas forças e oportunidades, seja 

avaliada a viabilidade de mudanças ou mesmo conseguir equilibrar as ameaças e fraquezas 

por meio de estratégias para beneficio das forças e oportunidades. Essa ferramenta deve ser 

realizada formalmente de tempos em tempos, com a escolha das variáveis que melhor 

traduzem os fatores favoráveis e desfavoráveis da organização naquele determinado momento 

(RAIMUNDO,2012). 

 

3.7 Análise Swot da São Francisco Blocos LTDA 

 

Com base nos conceitos demonstrados a São Francisco Blocos LTDA desenvolveu a 

análise situacional da empresa, com objetivos de identificar e resolver fatores a melhorar no 

ambiente interno e externo da empresa. 
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Quadro 4 - Modelo Swot da São Francisco Blocos LTDA 

 

 

 

INTERNOS EXTERNOS 
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Baixo custo de matérias primas. 

Diversas formas de pagamento facilitado: 

excelente satisfação dos clientes 

Política do Governo. Crescimento da construção civil 

Volume da demanda 

Qualidade do Produto Eficiência na entrega 

  

     

 

  

 

  

  

F
ra

q
u

ez
as

 Reduzida diferenciação dos 

produtos. Existência forte de produto substituto: Tijolo  

A
m

eaças 

Custo elevado de mudanças Economia de escala 

Importância estratégica de negócios Excelente acesso a canais de distribuição 

 

  

   
Fonte: Elaborado pelo Grupo 

 

3.8 Como utilizar as forças para aproveitar as oportunidades   

 

A empresa utiliza matérias prima de baixo custo, sendo elas areia, pedrisco e cimento. 

De acordo com o Art. 31 da Lei 4.864/1965 de Indústria da construção civil, a empresa esta 

isenta do pagamento do IPI, o que favorece na redução da carga tributária.  

Atualmente a demanda vem obtendo um aumentado satisfatório, devido o crescimento 

das construções civil. Buscamos ter como diferencial produto de boa qualidade, eficiência na 

entrega, além de disponibilizar de vários meios de recebimento (cartão de crédito, cheque, 

boletos, etc.) oferecendo mais comodidade aos clientes.  

 

3.9 Como utilizar as forças para minimizar as ameaças  

 

Devido o pequeno catalogo de produtos que oferecemos, mantemos um padrão de 

qualidade, onde temos profissionais específicos para acompanhar cada processo de produção, 

para evitar que ocorra algum tipo de falha operacional. A principal ameaça são os 

fornecedores de tijolos que substitui facilmente o bloco de concreto. 
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3.10 Como superar as fraquezas para aproveitar as oportunidades 

 

O nosso principal foco é satisfação do cliente, diante disso os funcionários do setor de 

venda, marketing e atendimento são qualificados de forma a atender e resolver qualquer 

provável problema que venha acontecer. Buscamos assim aumentar nossa carteira de cliente e 

atender a todos com confiabilidade e agilidade. 

 

3.11 Como superar as fraquezas para minimizar as ameaças 

 

Como produzimos somente três tipos de blocos, uma estratégia para aumentar o 

faturamento é investir em clientes que possam solicitar grande quantidade de produto. Para tal 

propósito participamos de processo de licitações para grandes empresas e utilizamos de 

planejamento focado no marketing buscando maior divulgação da empresa e de seus produtos. 

 

3.12 Estratégia de Investimento 

 

Em reunião administrativa os gestores da São Francisco Blocos Ltda decidiram por 

investir R$ 100 000,00 em aplicações financeiras na Bolsa de Valores com o propósito da 

abertura de uma filial, caso as ações rendessem lucro. As aplicações foram efetuadas no dia 

28/02/2013 com prazo determinado. Decorrido o tempo previsto os administradores, 

analisaram na data de 25/04/2013, o resultado do investimento, que fechou o período com o 

saldo de 97.212,17 ficando a empresa, portanto com um prejuízo de R$ 2.787,83. Os 

administradores chegaram então a conclusão, de que não será viável a abertura de uma filial.  
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4 CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE 

CAPITAIS 

 

A necessidade de informação e conhecimento do sistema financeiro é crescente ao 

longo do tempo, devido a sua real importância na economia e no segmento empresarial de um 

país, envolvendo uma maior complexidade em suas operações apresentadas. (NETO, 2010). 

Por esse motivo, o trabalho apresentado visa trazer o conhecimento em relação às 

características primordiais do sistema financeiro e sua real importância, para isso, abordaram-

se assuntos por meios de tópicos para a melhor compreensão do assunto, onde os mesmos 

relatam sobre as funções, atribuições, estrutura e outras características relevantes. 

 

4.1 Conceitos e funções 

 

O sistema financeiro pode ser notado como um conjunto de mercados e instituições 

que tem como atribuição transferir os fundos disponíveis dos poupadores, ou seja, aqueles que 

possuem a renda maior do que suas despesas, para investidores, cujas oportunidades de gastos 

são maiores que sua renda. Cavalcante (2009) afirma “[...] que a instituição financeira é a 

empresa intermediária entre aqueles que têm recursos financeiros disponíveis (doadores finais 

de recursos) e aqueles que necessitam de recursos financeiros (tomadores finais de recursos)”. 

Segundo Pinheiro (2012): 

 

Defini-se o sistema financeiro de um país como um conjunto de instituições, 

instrumentos e mercados agrupados de forma harmônica, com a finalidade de 

canalizar a poupança das unidades superavitárias até o investimento demandado 

pelas deficitárias. (PINHEIRO, 2012, p.36). 

 

Também pode ser entendida, como a junção das unidades operacionais que o 

compõem e dos responsáveis pelas políticas monetárias, creditícia, cambial e fiscal, que 

regulam o seu funcionamento. Pois sem as limitações doutrinárias ou normativas decorridas 

das autoridades competentes, procederiam em entidades mal definidas e indisciplinadas. 

(PINHEIRO, 2012). 

O sistema financeiro de cada nação está sucessivamente relacionado com o nível de 

desenvolvimento e com sua capacidade econômica. As instituições nascem, crescem e 

ampliam suas funções, mediante o progresso do país onde elas atual. Segundo Pinheiro (2012) 

“[...] compete às autoridades monetárias e fiscais anteciparem-se às necessidades de mercado 
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e da produção, ao mesmo tempo em que cuidam de corrigir e disciplinar as distorções 

porventura existentes no sistema”. 

O sistema financeiro é de super-relevância, pois através dele o governo poderá 

proporcionar um adequado funcionamento do sistema, melhorando ou exercendo um maior 

controle sobre a oferta de moeda. 

Segundo Pinheiro (2012) as principais funções de um sistema financeiro na economia 

são: 

 

 Promover a poupança; 

 Arrecadar e concentrar a poupança em grandes volumes; 

 Transformar a poupança em créditos especiais; 

 Encaminhar os créditos as atividades produtivas;  

 Gerenciar as aplicações realizadas e manter um mercado para elas. 

 

Segundo Cavalcante (2009) as principais atividades da instituição financeira se 

caracterizam pelas capacidades de: 

 

Quadro 5 – Principais Atividades da Instituição Financeira. 

Transformar ativos fixos em ativos líquidos Com base no ativo fixo, o empresário pode 

financiar-se através de garantias reais 

(hipotecas ou emissão de debêntures). 

Modificar os prazos das operações Através da emissão de títulos próprios, a 

instituição financeira gera fluxos financeiros 

adequados aos prazos e convenientes a 

tomadores e doadores. 

Redimensionar oferta e demanda de 

recursos 

Como intermediária, a instituição financeira 

pode acolher recursos pulverizados de grande 

número de doadores e organizar a oferta 

desses recursos para um número normalmente 

inferior de tomadores. 
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Fonte: CAVALCANTE, 2009 

 

Através do exposto acima pode se observar a importância de um sistema financeiro, 

onde suas atribuições contribuem efetivamente para o desenvolvimento econômico de um 

país, que por meio dele o governo controla a oferta e a demanda da moeda. Também tem 

como papel, ser o principal intermediador de recursos, realizando transferências dos recursos 

de ofertadores finais para tomadores finais e várias outras atribuições. Em sequência iremos 

abordar outros tópicos relacionados ao sistema financeiro, tais como: Sistema Financeiro 

Internacional, Sistema Financeiro Brasileiro, Estrutura do Sistema Financeiro Nacional, 

dentre outros. 

 

4.2 Sistema Financeiro Internacional 

 

Para compreensão do sistema financeiro internacional inicia-se pelo entendimento da 

ordem monetária internacional. A ordem pode ser definida como o conjunto de combinações, 

acordos e normas. (NETO, 2010). 

Toda havia as transações econômicas entre os países contemplam uma extensão 

monetária, onde uma ordem monetária internacional deve criar ferramentas de pagamento a 

serem utilizados, bem como uma relação entre as várias moedas dos países que optarem a essa 

determinada ordem. 

Segundo Pinheiro (2012): 

 

As ações internacionais efetivas levadas a cabo pelos vários agentes econômicos dos 

países pertencentes a determinada ordem monetária fazem parte do sistema 

financeiro internacional, que poderá refletir as condições estabelecidas pela primeira 

ou refutar as determinações preestabelecidas. (PINHEIRO, 2012, p.40). 

 

Administrar o risco Ao combinar suas operações ativas e passivas, 

a instituição financeira diversifica os níveis de 

risco dos doadores, contribuindo para sua 

redução. 

Criar liquidez nos mercados organizados O somatório dessas atividades intermediadoras 

faz com que a instituição financeira crie 

condições para que os ativos financeiros, 

títulos e ativos mobiliários tenham liquidez em 

mercados organizados. 
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Caso o sistema financeiro afastar-se do conjunto de normas estabelecidos, então 

deverá ocorrer uma modificação da ordem monetária vigorante. 

As diversas ordens monetárias internacionais que aconteceram historicamente 

observaram as seguintes características: (PINHEIRO, 2012, p.40). 

 

 Definição dos participantes; 

 Grau de adesão de cada membro ao conjunto de regras estabelecidas; 

 Regras para os ajustes dos balanços de pagamentos dos países-membros; 

 Padrão monetário; 

 Relação entre várias moedas dos países participantes; 

 Tipo de câmbio (fixo ou flutuante); 

 Convertibilidade entre as moedas; 

 Liquidez internacional; 

 Financiamento dos desequilíbrios dos balanços de pagamentos; 

 Criação de instituições tutelares. 

 

Uma das mais encantadoras ordens financeira internacionais é o euro mercado, 

originou-se na década de 1950, onde seu desenvolvimento introduziu a movimentação de um 

enorme volume de ativos líquidos internacionais, sob a forma de dólares e outras moedas.  

Mantidos por meio de depósitos em banco ou em uma agência bancária fora dos 

Estados Unidos, os eurodólares especificamente correspondem a dólares. Sendo assim, o 

mercado de eurodepósitos se refere a depósitos em dólares americanos mantidos num banco 

fora Estados Unidos onde poderão ser emprestados nessa moeda. (DATHEIN, 2008). 

Registrado no século XX a evolução do sistema financeiro internacional, possui três 

fases principais: o padrão-ouro, o padrão-dólar e o padrão dos Direitos Especiais de Giro. 

 

4.2.1 Fase do Padrão- Ouro 

 

A fase do padrão-ouro pode ser caracterizada por um sistema de câmbio fixo que teve 

como base de troca o ouro, o seu período vigorou de 1816 a 1933. Os países membros 

implantavam certa quantidade de ouro pela qual a sua moeda poderia ser livremente 

convertida, através dos seus bancos centrais. (PINHEIRO, 2012). 
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Porém nos anos de 1930 ocorreu à crise do comércio internacional e dos fluxos 

financeiros internacionais, o motivo desse colapso ocorreu devido a vários países erguerem 

barreiras tarifárias e estabelecer restrições dos fluxos de capital. Em 1934, foi suspensa a 

convertibilidade ao ouro. 

Segundo Dathein (2008): 

 

O padrão ouro, teoricamente, determinava as regras de criação e circulação 

monetária em nível nacional e internacional de modo que a emissão de dinheiro 

seria baseada no estoque de ouro e teria livre conversão nesse metal, enquanto os 

pagamentos internacionais seriam feitos em ouro, e as taxas de câmbio entre as 

moedas seriam proporcionais ao seu lastro em ouro. (DATHEIN, 2008, p. 52). 

 

4.2.2 Fase do Padrão-Dólar (Sistema de Bretton Woods) 

Criado durante a Segunda Guerra Mundial, o padrão-dólar tinha como objetivo 

garantir o desenvolvimento equilibrado das trocas internacionais e provocar o crescimento das 

economias nacionais. Conhecida também como Sistema de Bretton Woods atribuído esse 

nome devido o local em que foi realizada uma conferência, Hotel New Hampshire, realizada 

entre 45 países para a definição da nova ordem mundial logo após a Segunda Guerra Mundial.  

Pinheiro (2012) afirma “[...] com esse sistema, passou a vigorar um padrão monetário 

internacional puro, isto é, o padrão-dólar, e as taxas de conversão seriam fixas, mas ajustáveis 

em função de necessidades”. 

Dathein (2008) afirma “[...] a conferência de Bretton Woods decidiu a criação de 

instituições e normas com intuito de gerir a economia mundial, reduzindo tensões e 

impulsionando o comércio e o desenvolvimento”. 

Esse sistema obteve um bom funcionamento até o Acordo Smithsoniano, consolidado 

entre países do Grupo dos Dez, em que atrapalhou a estabilização das taxas de câmbio. 

 

4.2.3 Fase do Padrão dos Direitos de Giro (DEG) 

 

Nos anos de 1973, constatou-se uma nova especulação contra o dólar dos Estados 

Unidos, ocorrendo à desvalorização e a não mais vinculação com o ouro. Em 1976, ocorreu o 

primeiro colapso do Petróleo, levando o Grupo dos Vinte a se reunissem, surgindo em tão o 

acordo da Jamaica. 
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As principais características segundo Pinheiro (2012) são: 

 

 Liberdade de eleição do regime da taxa de câmbio (fixo ou flutuante); 

 Desmonetização do ouro como moeda de reserva, substituindo-o pelos direitos 

Especiais de Giro e apoio moderado aos países em desenvolvimento com 

problemas de balanço de pagamentos. 

 

Mediante as turbulências originadas os altos índices de inflação, inconstância cambial, 

reciclagem de petrodólares e colapsos financeiros internacionais, originou-se um amplo 

mercado financeiro global. Atualmente esse sistema baseia-se em um tripé agrupado por 180 

países, constituído pelo Banco Mundial, o FMI e os diversos bancos centrais do mundo. 

(PINHEIRO, 2012). 

 

4.3 Banco  Mundial (The World Bank Group) 

 

Criado durante a Segunda Guerra Mundial, o Banco Mundial contribui para 

reconstrução da Europa após a guerra. Afirma Neto (2010) “O banco Mundial foi criado com 

a finalidade de contribuir com o desenvolvimento dos países”. O trabalho de reconstrução foi 

um elemento fundamental para o Banco Mundial devido aos desastres, emergências 

humanitárias e necessidades de reabilitação pós-guerra, mas atualmente sua principal meta é 

minimizar a pobreza. 

Ainda segundo Pinheiro (2012): 

 

O Banco Mundial é a maior fonte mundial de assistência para o desenvolvimento, 

proporcionando cerca de US$ 30 bilhões anuais em empréstimos para os seus países 

clientes. O banco usa os seus recursos financeiros, o seu pessoal altamente treinado 

e a sua ampla base de conhecimento para ajudar cada país em seu desenvolvimento 

numa trilha de crescimento estável, sustentável e equitativo. (PINHEIRO, 2012, 

p.43).  
 

Os créditos concedidos caracterizados como de longo prazo, na maioria das vezes são 

maiores do que os oferecidos pelas instituições privadas, pois o Banco Mundial cobram juros 

bem menores, em alguns casos não exige cobrança de juros. 

Neto (2010) afirma que: 
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Os recursos do Banco Mundial são originados de colocações de títulos de emissão 

própria no mercado financeiro internacional e de contribuições recebidas de países 

ricos. O Banco Mundial é constituído, entre outras, por três importantes instituições: 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), Agência 

Internacional de Desenvolvimento (AID) ou International Developmente Agency 

(IDA), Companhia Internacional de Financiamento (CIF) ou International Finance 

Corporation (IFC).(NETO, 2010, p. 51). 

 

4.4 Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 

Uma instituição central criada na conferência realizada de 1º a 22 de julho, na pequena 

cidade de Bretton Wodds (New Hampshire – EUA), em que representantes de vários 

governos tracejaram decisões importantes para economia mundial, às condições básicas e a 

estrutura monetária. (DATHEIN, 2008). 

Depois da Segunda Guerra Mundial, iniciaram-se estudos para criação de uma 

entidade mundial cuja finalidade seria fixar os padrões internacionais e colaborar para a 

manutenção da estabilização dos pagamentos no comércio dentre os países.  Com isso, 

sucedeu a criação do Fundo Monetário Internacional, onde suas operações iniciaram em 

março de 1947, tornando-se a principal Instituição Financeira Internacional. (PINHEIRO, 

2012). 

O principal objetivo do FMI é instigar a cooperação internacional, expandindo o 

comércio mundial, proporcionando a estabilidade cambial, colaborar para um eficaz sistema 

de pagamentos internacionais e eliminar as restrições cambiárias.  

Afirma Pinheiro (2012): 

 

Incutir confiança aos países-membros, disponibilizando temporariamente, sob 

adequadas salvaguardas, recursos para que possam corrigir desequilíbrios em seus 

balanços de pagamentos, sem que tenham que recorrer a medidas destrutivas da 

prosperidade nacional e internacional. (PINHEIRO, 2012, p. 45). 

 

Mediante a citação de Pinheiro (2012), o FMI por meio dessas ações fazia que o 

Fundo mais conhecido (ou temido). 

Ainda, segundo as palavras de Neto (2010) à atuação do FMI engloba os seguintes 

objetivos primordiais: 
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 Promover o crescimento e as relações de equilíbrio do comércio mundial, por 

meio, principalmente, de um regime de estabilidade cambial e apoio financeiro 

aos países com dificuldades em seus balanços de pagamentos; 

 Atuar como mecanismo coordenador, regulador e assessor das políticas 

monetárias e econômicas adotadas pelas diversas nações do mundo; 

 Levantar e padronizar as diversas informações econômicas internacionais. 

 

Tanto o FMI como o Banco Mundial é administrado por um “Comitê de 

Governadores”, onde cada país possui um representante. Teoricamente, os representantes de 

cada país deveriam eleger o representante do Banco Mundial, mas na prática o presidente do 

BIRD é sempre um cidadão dos Estados Unidos, já o diretor do FMI de acordo com a tradição 

é um europeu. 

Pinheiro (2012) assegura, que: 

O dinheiro do FMI vem dos 182 países-membros, entre os quais o Brasil. 

Evidentemente, manda no Fundo que tem mais dinheiro investido: no caso, os 

Estados Unidos e os outros grandes capitalistas. O Brasil e os demais países 

hiperpopulosos pensam muito pouco: no FMI, prevalece a democracia do dólar. 

(PINHEIRO, 2012, p.46). 

 

Quadro 6 – Distribuição de Votos países membros do FMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PINHEIRO, 2012 

Distribuição de votos por países-membros no FMI 

EUA                                                                        17,8% 

Inglaterra                                                                6,2% 

Alemanha                                                                5,4% 

França                                                                     4,5% 

Japão                                                                       4,2% 

Outros países desenvolvidos                                17,0% 

Rússia e outros países ex-socialistas                     7,1% 

Países em desenvolvimento (exceto o Brasil)     36,3% 

Brasil                                                                        1,5% 
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Enfim, o FMI pode ser intitulado como um organismo financeiro internacional, como 

também o Banco Mundial. A única diferença entre ambos, Neto (2010) enquanto o FMI 

preocupa-se em manter um sistema de pagamentos contrabalançado entre os países, o Banco 

Mundial foca promover o desenvolvimento financeiro e econômico contribuindo diretamente 

com a redução da pobreza dos países. 

Para o encerramento do Sistema Financeiro Internacional, iremos abordar sobre outro 

mecanismo de muita importância, o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

 

4.5 Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

 

Estabelecido no ano de 1959 como uma associação de 19 países latino-americanos e 

os Estados Unidos, onde em décadas seguintes obteve um aumento, sendo atualmente 46 

países-membro. Considerado como uma instituição regional de desenvolvimento direcionada 

a incentivar o crescimento econômico e social dos países pertencentes. (NETO, 2010). 

Ainda segundo Neto (2010), “[...] O BID atua nesses países de empréstimos e 

cooperação técnica, seus objetivos voltam-se também para promover o comércio e a 

integração regional”. 

Segundo Pinheiro (2012), o BID possui três características fundamentais, sendo elas: 

 Políticas Operacionais: divida em duas partes: Políticas de Aquisições e Políticas 

de Divulgação de Informações, onde a de Aquisições gera normas e 

procedimentos referentes à compra de bens e serviços para os planos financiados 

pelo Banco. Já a Política de Divulgação de Informações norteia-se sobre o acesso 

à informação e suas atividades operacionais. 

 Aquisições: Somente as empresas pertencentes aos países-membros se qualificam 

para o fornecimento de bens e serviços aos planos financiados pelo Banco. Suas 

políticas de aquisições são desenvolvidas visando promover a concorrência e 

garantir o uso eficaz dos recursos para seus mutuários.  

 Licitações: Devem ser feitas através de licitações internacionais para contratos, 

sendo o valor mínimo de US$ 5 milhões para construção civil, US$ 350.000 para 
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produtos e US$ 200.000 para serviços de consultoria. Valores à menor são regidos 

pela legislação local, todos devem obedecer aos regulamentos e procedimentos 

para assegurar uma economia clara e eficiente. 

 

4.6 Sistema Financeiro Brasileiro 

 

O Sistema Financeiro Nacional do Brasil é um grupo de instituições e ferramentas 

financeiras que permite a transferência de recursos dos ofertadores finais para os tomadores 

finais e instituem condições para que os títulos e valores mobiliários alcancem liquidez no 

mercado. (CAVALCANTE, 2009). 

Esse grupo é composto por instituições financeiras públicas e privado, e seu órgão 

normativo máximo é o Conselho Monetário Nacional (CMN). (NETO, 2010) 

Ainda segundo Neto (2010): 

 

Por meio do SFN, viabiliza-se a relação entre agentes capazes de gerar poupança e, 

consequentemente, em condições de financiar o crescimento da economia. Por 

agentes carentes de recursos entende-se aquele que assumem uma posição de 

tomadores no mercado, isto é, que dependem em consumo e investimento valores 

mais altos que suas rendas. Os agentes superavitários, por seu lado, são aqueles 

capazes de gastar em consumo e investimento menos do que a renda auferida, 

formando um excedente de poupança. (NETO, 2010, p.35). 

 

Uma de suas características principais são os conglomerados financeiros, instituídos 

com objetivo da política de concentração bancária dilatadas nos últimos anos, mediante as 

fusões e aquisições.  

Portanto, pode - se visualizar como principal finalidade e função, Junior (2009) que a 

SFN por meio do conjunto de instituições visam propiciar condições suficientes para 

manutenção e desenvolvimento do fluxo de recursos entre os poupadores e investidores do 

país, tendo como principal função avaliar e intermediar a relação entre a poupança e o 

investimento, promovendo ao setor produtivo maior eficácia.  

Em sequência será abordado sua estrutura funcional, retratada por meio dos seus 

subsistemas, sendo eles órgãos e instituições que fazem parte de sua constituição.  
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4.7 Estrutura do Sistema Financeiro Nacional 

 

Mediante o Art. 17 da Lei 4.595 de 1964 caracterizam as instituições Financeiras com 

mais precisão, onde retrata em seu artigo: 

 

Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as 

pessoas jurídicas públicas e privadas, que tenham como atividade principal ou 

acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios 

ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 

propriedade de terceiros. (BRASIL, 1964). 

 

Em seu parágrafo único, complementa “[...] para os efeitos desta Lei e da legislação 

em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer 

das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual”.  

Mediante essas considerações é muito importante caracterizar essas instituições como 

dois grandes grupos: os intermediários financeiros e as intituladas instituições auxiliares. 

(FORTUNA, 2011). 

Diferenciam-se as primeiras das últimas, Fortuna (2011) afirma que é basicamente 

pelo seguinte fato: os intermediários financeiros emitem seus próprios passivos, 

exemplificando, capturam os recursos do público por si mesmos, através de suas próprias 

iniciativas e responsabilidade, logo após, aplicam os esses recursos junto às empresas. Fazem 

parte desse segmento os bancos comerciais, de investimento, de desenvolvimento a Caixa 

Econômica Federal e dentre outros. Já as instituições auxiliares têm como finalidade colocar 

em contato os poupadores com os investidores. 

Os agentes citados acima fazem parte da estrutura do Sistema Financeiro Brasileiro, 

podendo ser classificadas como instituições financeiras bancárias e não bancárias. 

Nesse sentido, Neto (2010) conceitua: 

 

As instituições financeiras conhecidas como bancárias são aquelas a quem se 

permite a criação de moeda por meio do recebimento do depósito à vista, operam 

basicamente com ativos financeiros monetários que representam os meios de 

pagamento da economia (dinheiro em poder do público mais depósitos a vista em 

bancos). (NETO, 2010, p. 36). 

 

Já as instituições financeiras classificadas como não bancárias ainda segundo o 

conceito de Neto (2010) “[...] não estão legalmente autorizadas a receber depósitos a vista, 

inexistindo, portanto, a faculdade de criação de moedas”. 
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A estrutura do Sistema Financeiro Nacional compreende-se em dois grandes sistemas 

subsistemas: Normativo e Intermediação Financeira. 

 

Figura 3 – Estrutura do SFN 

Fonte: FURLANI, 2009 

 

4.8 Subsistema Normativo 

 

Esse conjunto de órgãos possui um papel fundamental para todo o sistema financeiro. 

Segundo Pinheiro (2012): 

 

Eles são partes integrantes de um mesmo todo, estruturadas de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade; 

portanto nada mais natural que possuam muitas características comuns, relativas a 

controles hierárquicos, estabilidade no cargo de diretor, competência de 

regulamentar e de fiscalizar. (PINHEIRO, 2012, p.62). 

 

O subsistema normativo, segundo Neto (2010) são instituições que formam diretrizes 

onde seu principal objetivo é direcionar as instituições operativas e controle do mercado. 

Pela Lei 4.595 de 31/12/1964 compõem esse subsistema normativo: O Conselho 

Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco 

do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Caixa Econômica 

Federal. 
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4.8.1 Conselho Monetário Nacional – CMN 

 

Como órgão normativo, não lhe cabe funções executivas, sendo ele responsável por 

fixar diretrizes das políticas monetárias, creditícia e cambial do país. Cavalcante (2009) 

afirma, “[...] que o Conselho Monetário Nacional é o órgão deliberativo de cúpula do Sistema 

Financeiro Nacional”.  

Ainda segundo Cavalcante (2009) suas principais atribuições são: constituir as normas 

gerais das políticas monetária, cambial e creditícia; normatizar as condições de constituição, 

funcionamento e fiscalização das instituições e cuidar das ferramentas da política monetária e 

cambial.  

Atualmente possui três representantes, sendo eles: Ministro da Fazenda, seu 

presidente, Ministro do Planejamento e o Presidente do Banco Central do Brasil. (NETO, 

2010). 

 

4.8.2 Banco Central do Brasil – Bacen 

 

É o principal poder executivo das políticas delineadas pelo Conselho Monetário e 

órgão fiscalizador do Sistema Financeiro Nacional.  Afirma Fortuna (2011) “[...] o BC é a 

entidade criada para atuar como órgão executivo central do sistema financeiro, cabendo-lhe a 

responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do 

sistema e as normas expedidas pelo CMN”.  

Suas atribuições e características segundo Cavalcante (2009), são: 

 

Quadro 7 – Atribuições e características do BACEN. 

Atribuições Instrumentos/ Características 

BANCO DOS BANCOS Compulsório, redesconto. 

GESTOR DO SISTEMA FINANCEIRO Normatiza, autoriza, fiscaliza, intervém. 

AGENTE DA AUTORIDADE 

MONETÁRIA 

Controla fluxos e liquidez monetários. 

BANCO DE EMISSÃO Emite e controla fluxos de moeda. 

AGENTE FINANCEIRO DO 

GOVERNO 

Financia o Tesouro Nacional, administra a dívida 

pública, depositário das reservas internacionais. 

Fonte: Cavalcante, 2009. 
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Em maio de 2002 o BACEN parou de emitir seus próprios títulos e começou a fazer 

política monetária, como os outros países, ou seja, com títulos adquiridos ao tesouro. No final 

de 1998, o BACEN ficou vedado de operar nos mercados derivativos de câmbio. Por esse 

motivo é que ele atua no mercado à vista, vendendo títulos públicos cambiais em recurso do 

tesouro. (FORTUNA, 2011). 

 

4.8.3 Comissão de Valores Imobiliários – CVM 

 

Criada pela Lei 6.385, em 07/12/1976, conhecida como a Lei da CVM, pois até 

naquela época não existia uma entidade que concentrasse a regulação e a fiscalização do 

mercado de capitais, principalmente às sociedades de capital aberto. (FORTUNA, 2011). 

Segundo Pinheiro (2012): 

 

A comissão de valores Mobiliários constitui órgão integrante do subsistema 

normativo do mercado de valores mobiliários. É uma autarquia vinculada ao 

Ministério da Fazenda, criada pela Lei nº 6.385, tendo assumido plenamente as suas 

funções em 6-4-1978, com a responsabilidade de disciplinar, fiscalizar e promover a 

expansão, o desenvolvimento e o funcionamento eficiente do mercado de valores 

mobiliários, sob a orientação do Conselho Monetário Nacional. (PINHEIRO, 2012, 

p. 68). 

 

Tem como objetivo central fornecer medidas incentivadoras à captação das poupanças 

ao mercado acionário; incentivar o funcionamento da bolsa de valores, garantir a clareza nas 

operações de compra e venda de valores mobiliários e proporcionar o crescimento de seus 

negócios, dar segurança aos investidores de mercado. (NETO, 2010). 

Afirma Neto (2010), que: 

 

Atuação da CVM abrange, dessa forma, três importantes segmentos do mercado: (a) 

instituições financeiras de mercado; (b) companhias de capital aberto, cujos valores 

mobiliários de sua emissão encontram-se em negociação em Bolsa de Valores e 

mercado de balcão; (c) investidores, à medida que é  seu objetivo atuar de forma a 

proteger seus direitos.(NETO, 2010, p. 39). 

 

4.8.4 Banco do Brasil – BB 

 

Exerce funções de agente financeiro do Governo Federal, é o principal executante das 

políticas de crédito rural e industrial e de banco comercial. Afirma Fortuna (2011) que o 

Bando do Brasil ainda conserva funções que não são de competência de um banco comercial 

comum mais típica de um parceiro principal do Governo Federal. 
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Na ampliação de suas atividades, segundo Neto (2010), o BB três funções primordiais: 

 

 Agente Financeiro do Governo Federal: por meio dessa atribuição o Banco do 

Brasil poderá receber tributos e rendas federais, realizar pagamentos do orçamento 

da união, receber depósitos compulsórios e voluntários, como também realizar 

redescontos e executar a política de preços menores em relação a produtos 

agropecuários; 

 Banco Comercial: dessa maneira, o banco mantém contas tanto de pessoas físicas 

quanto de pessoas jurídicas, opera em caderneta de poupança e outras funções 

típicas dos bancos comerciais; 

 Banco de Investimento e Desenvolvimento: essa função permite que o banco 

financie atividades rurais, comerciais, industriais e de serviços, além de promover 

a economia de várias regiões. 

  

O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista de recursos públicos e 

privados, suas ações são cotadas na Bolsa de Valores. (CAVALCANTE, 2009). 

 

4.8.5  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDS 

 

É uma empresa pública federal que está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. Criada como principal ferramenta de financiamento de médio a 

longos prazos do Governo Federal. (NETO, 2010). 

Seus objetivos básicos segundo Fortuna (2011), são: 

 

 Estimular o crescimento e desenvolvimento econômico e social do país; 

 Fortalecer o setor empresarial nacional; 

 Apontar os desequilíbrios regionais, formando novos polos de produção; 

 Incentivar o desenvolvimento ligado as atividades agrícolas, industriais e de 

serviços; e 

 Gerar o crescimento e a diversidade das exportações. 
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Para realização desses objetivos, conta com apoio de fundos e programas especiais de 

fomento. (FORTUNA, 2011). 

 

 4.8.6 Caixa Econômica Federal – CEF 

 

Tanto a Caixa Econômica Federal quanto as demais caixas econômicas são 

instituições financeiras públicas que agem de forma independente e apresenta um objetivo 

claramente social. (NETO, 2010). 

Afirma Fortuna (2011) “[...] a caixa é a instituição financeira responsável pela 

operacionalização das políticas do Governo Federal para habitação popular e saneamento 

básico, caracterizando-se cada vez mais como o banco de apoio ao trabalhador de baixa 

renda”. 

Atualmente a CEF é o maior banco público da América Latina, voltado a grandes 

operações comerciais, mas nunca deixando de lado o caráter social, uma vez que é trabalha 

diretamente com operações: como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o 

Programa de Integração Social – PIS e o Programa de Arrendamento Residencial – PAR, e 

outros. (PINHEIRO, 2012). 

Em sequência será abordado sobre o Subsistema de Intermediação, que como o 

Subsistema Normativo fazem parte da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. 

 

4.9  Subsistema de Intermediação 

 

Esse subsistema, também classificado de operativo, é composto como mencionado 

anteriormente por instituições bancárias e não bancárias, que trabalham intermediando as 

operações financeiras. Esse subsistema é composto por cinco grandes grupos de instituições, 

sendo elas: Bancárias, Não Bancárias, Sistema de Poupança e Empréstimo – SBPE, 

Auxiliares e Instituições Não Financeiras.  

 

4.9.1  Instituições Financeiras Bancárias 

 

As instituições bancárias atuam como ativos financeiros monetários, ligadas ao 

subsistema de intermediação, onde é facultada a permissão de emissão de moeda (escritural), 

também a captação de depósitos a vista. Segundo Neto (2010) “[...] Englobam os Bancos 

Comerciais, Bancos Múltiplos e Caixas Econômicas”. 
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Figura 4 – Instituições Financeiras Bancárias - SFN 

 

Fonte: Elaborado pelo Grupo 

 

4.9.2 Instituições Financeiras Não Bancárias 

 

São aquelas que trabalham com ativos financeiros não monetários, ou seja, aqueles 

que não apresentam capacidade de emitir moeda ou meios de pagamentos.  Fazem parte das 

Instituições não Bancárias, os bancos de investimento; sociedades de crédito, financiamento e 

investimento; sociedades de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, sociedades de 

crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo. (NETO, 2010).  

 

Figura 5 – Instituições Financeiras Não Bancária – SFN 

Fonte: Elaborado pelo Grupo 



44 

 

4.9.3 Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo – SBPE 

 

Com extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), o sistema financeiro de 

Habitação do Brasil passou a ser composto pelas instituições integradas no SBPE, sendo uma 

delas a Caixa Econômica Federal. Neto (2010) afirma “[...] a captação de recursos (funding) 

dessas instituições é identificada principalmente pelas cadernetas de poupança e pelos fundos 

provenientes do FGTS”. 

 

4.9.4 Instituições Auxiliares 

 

As bolsas de valores são organizações é o local onde são ajustados os títulos e os 

valores mobiliários de pessoas jurídicas públicas e privadas. 

Segundo Cavalcante (2009): 

 

As bolsas de valores, de acordo com o dispositivo na Resolução nº 2.690 de 

28/01/2000 do CMN, constituem-se como associações civis, sem fins lucrativos ou 

sociedades anônimas, e têm por objetivo social, entre outros, manter o local 

adequado ao encontro de seus membros e à realização, entre eles, de transações de 

compra e venda de títulos e valores mobiliários, em mercado de livre e aberto, 

especialmente organizado e fiscalizado por seus membros, pela autoridade 

monetária e, em especial, pela CVM. (CAVALCANTI, 2009, p. 31 e 32). 

 

As sociedades corretoras efetuam, com exclusividade, a intermediação financeira nos 

pregões da bolsa. Nesse sentido, Cavalcante (2009) afirma que seu principal objetivo é 

fornecer, de maneira eficaz, a aproximação entre os compradores e vendedores de títulos dos 

valores mobiliários, realizando as negociações necessárias através de operações realizadas em 

recinto próprio.  Com características semelhantes estão as Sociedades Distribuidoras, sendo 

suas operações mais típicas segundo Neto (2010): 

 

 Aplicações por conta própria ou de intermediadores (terceiros) em títulos e 

valores mobiliários, podendo ser eles fixos ou variáveis; 

 Operações no mercado aberto; e 

 Participação em lançamentos públicos de ações. 
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Também existem os agentes autônomos de investimento, podendo ser constituídos por 

pessoas físicas ou jurídicas, tem como atividade a distribuição e o intermédio dos títulos e 

valores mobiliários, onde segundo Neto (2010) para atuarem na colocação de títulos e valores 

mobiliários e outros serviços financeiros no mercado, operando em troca do recebimento de 

uma comissão, esses profissionais, são fiscalizados da mesma forma que as instituições 

financeiras. 

 

4.9.5 Instituições não financeiras 

 

As Sociedades de Fomento Comercial – factoring são empresas comerciais não 

financeiras, em que segundo Cavalcante (2009), visa à venda e compra a vista, por meio de 

pessoas jurídicas, por preços compactuados entre as partes, oriundos dos direitos gerados por 

meio das vendas mercantis representadas mediante os seus títulos, onde a empresa 

compradora dos direitos se classifica, como sociedade de fomento mercantil. 

Já as Companhias Seguradoras, segundo Neto (2010), estão consideradas no Sistema 

Financeiro Nacional por possuírem obrigações em aplicar parte de suas reservas técnicas no 

mercado de capitais. 

 

4.10 Sociedades distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – DTVM 

 

Classificada no subsistema de intermediação como intuições auxiliares, abordado 

anteriormente, possui atividades semelhantes das sociedades corretoras de títulos e valores 

mobiliários – CTVM. 

Suas atividades básicas, segundo Fortuna (2011), são: 

 

 Subscrição isolada ou em consórcio de emissão de títulos e valores mobiliários 

para revenda; 

 Intermediação da colocação de emissões de capital no mercado;  

 Operações em bolsa de mercadorias e futuros; e 

 Operações no mercado aberto, desde que satisfaçam as condições exigidas pelo 

BC. 
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Ainda segundo Cavalcanti (2009) “[...] as sociedades distribuidoras são firmas 

constituídas como sociedade por quotas de responsabilidade limita, cuja autorização para 

funcionamento é dada pelo Banco Central do Brasil”. 

 

4.11 Sistemas de custódia e liquidação de títulos – SELIC e CETIP 

 

A maioria dos títulos públicos e privados comerciados no mercado monetário é 

escritural, ou seja, não são emitidos fisicamente, onde se torna necessário um maior controle 

em sua transferência e liquidação. (NETO, 2010) 

Por esse motivo, para negociação e controle desses valores, existem dois sistemas 

especiais, nomeados de Selic e Cetip.  

 

4.11.1 Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC 

 

Trata-se de um sistema para liquidação e custódia de títulos, desenvolvido pelo Banco 

Central do Brasil e a Andima – Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto, no 

ano de 1979, voltado a atuar com títulos públicos de emissão do Bacen e do Tesouro 

Nacional. 

Afirma Neto (2010) “[...] esse sistema constitui-se, em verdade, num grande 

computador que tem por finalidade controlar e liquidar financeiramente as operações de 

compra e venda de títulos públicos e manter sua custódia física e escritural”. 

O Selic, não passa de um grande computador, em que somente as instituições 

credenciadas no mercado financeiro possuem acesso, tais como; bancos comerciais, bancos de 

investimentos e corretoras. Através da Selic, os negócios têm liquidação imediata. 

(PINHEIRO, 2012). 

 

4.11.2 Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP 

  

É um local em que se custodiam, gravam e apuram financeiramente as operações feitas 

com todos os papéis privados e os títulos estaduais e municipais que permaneceram fora das 

regras de rolagem. (PINHEIRO, 2012). 

É bastante semelhante ao Selic, só abrigando títulos privados, em algumas situações, 

opera com títulos públicos que apresentam se em poder da esfera privado da economia. 

Segundo Neto (2010) “[...] o principal título do sistema Cetip é o Certificado de Depósitos 
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Interfinanceiros (CDI), que permite transferências de recursos (liquidez) entre as instituições 

do sistema financeiro”. 

 

4.12 Mercado de Capitais 

 

Por meio da globalização, que derivou um intenso intercâmbio entre os países, o 

mercado acionário assume um papel de fundamental importância no cenário financeiro 

internacional. Acompanhando essa tendência, os países em desenvolvimento visam abrir suas 

economias para receber recursos por meio de investimentos externos. Assim, quanto mais 

desenvolvida é uma economia, mas ativo é o seu mercado de capitais. Neto (2010) “[...] o 

mercado de capitais assume papel dos mais relevantes no processo de desenvolvimento 

econômico”. 

Em sequência iremos abordar a importância do Mercado de Capitais, sendo 

caracterizado como um canal fundamental na captação de recursos que permitem o 

desenvolvimento das empresas, gerando novos empregos e contribuindo para o 

desenvolvimento e progresso do país.  

 

4.12.1 Crescimento e desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil 

 

O mercado de capitais brasileiro é marcado pelo baixo dinamismo e a má eficiência 

devidos por algumas razões, sendo uma delas; o alto custo de captação de recursos para 

financiamento dos projetos, o ineficiente sistema tributário, correlacionado à falta de uma 

poupança interna no país. (NETO; FAMA, 2010). 

Segundo Perobelli (2008) “[...] duas características podem ser realçadas: primeira, os 

altos custos diretos e indiretos do mercado de capitais, e isso tanto para empresas como 

também para investidores; e a segunda, a falta de proteção aos interesses de acionistas 

minoritários”. 

Mediante as evidências apresentadas, buscam-se estratégias para elevar e desenvolver 

o mercado de capitais brasileiro, como alguns abordados abaixo: 

A Bovespa apresenta uma nova proposta, nomeada de Novo Mercado, sendo ela uma 

seção de companhias que se submetem as obrigações mais eficientes em termos dos direitos 

dos acionistas, investidores e uma melhor atuação da governança corporativa. Segundo Neto e 

Famá “[...] os objetivos do Novo Mercado é a maior valorização das ações, a atração de novas 



48 

 

empresas por meio de emissões e atração de maior volume de investimentos nacionais e 

estrangeiros”. 

Segundo Perobelli (2008), duas características são necessárias para a mudança do 

cenário do mercado de capitais brasileiros, tais como: 

 

 Ações eficientes para as empresas que estão no momento de star-up;  

 Mercado de título de dívidas padronizado. 

 

Todas alternativas apresentadas tem como objetivo promover maior transparência ao 

mercado e atrair investidores internacionais. Contudo, os processos de evolução decorrentes 

as mudanças propostas, como o Novo Mercado demandam certo tempo. Sendo necessário 

promover campanhas institucionais com o objetivo de espalhar a cultura de mercado de 

capitais no país, como é feito nos Estados Unidos. (NETO; FAMA, 2010) 

 

4.13 Estrutura do mercado de capitais 

 

Os mercados financeiros e de capitais no Brasil são regulados pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

Conforme com a regulação brasileira – Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, a 

criação e operação de mercados organizados de títulos e valores mobiliários e de sistemas de 

custódias e liquidação requerem autorização prévia da CVM e do BACEN. 

O Mercado de Capitais é constituído pela bolsa de valores, sociedades corretoras e 

outras instituições financeiras autorizadas, sendo dividido em Mercado Primário e o 

Secundário. (NETO, 2010) 

O Mercado Primário realiza as negociações da subscrição das ações ofertadas ao 

público, ou seja, onde os valores mobiliários estão circulando pela primeira vez e as empresas 

captam os recursos para a formação de seu capital. 

Segundo Oliveira (2008):  
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É o mercado onde é feita a primeira colocação de títulos públicos e privados que 

capitalizam os respectivos emissores. É o mercado primário que empresas e 

governos recorrem para complementar os recursos de que necessitam, seja para o 

Financiamento de seus projetos de expansão, para capital de giro ou para emprega-

los de outras formas. (OLIVEIRA, 2008, p. 245). 

 

O Mercado Secundário são as demais negociações com os títulos, como por exemplo, 

a troca dos investidores, também é caracterizada pela as negociações realizadas fora da bolsa 

de valores, denominados com mercado de balcão. Segundo Fortuna (2011): “[...] mercado de 

balcão é um mercado sem local físico determinado para a realização das transações”. 

 

4.14 Investidores individuais e institucionais 

 

 Investidores do Mercado: 

 

Cada vez mais, cresce a participação das pessoas físicas no mercado de capitais. A 

estabilidade da moeda e a diminuição dos juros são os indicadores que mais influenciam o 

aumento da participação das pessoas físicas no mercado. 

A Bovespa tem um papel fundamental na área educacional através de palestras e 

visitas técnicas a empresas. (OLIVEIRA, 2008). 

 

 Investidores Institucionais: 

 

Caracterizado como investimento coletivo é a meio mais democrático de associar 

capitais.  

Oliveira (2008), afirma que: 

 

 Os fundos de pensão, as entidades de previdência complementar, os fundos de 

investimentos, as companhias de seguros e capitalização e as companhias de 

investimento são, na economia moderna, os chamados investidores institucionais, 

que já fizeram história com a Companhia das Índias, que nada mais era do que a 

associação de capitais nobres e burgueses para o financiamento de expedições 

visando fomentar a expansão dos negócios. (OLIVIERA, 2008, p. 247). 
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Visam o retorno do investimento no longo prazo, investindo em projetos de longa 

duração ou mesmo projetos em fase inicial. 

 

4.15 Bolsa de Valores Conceitos e definições 

 

            A bolsa de valores pode ser escriturada como uma associação civil sem fins lucrativos, 

porem, o mais utilizado hoje em dia e que as Bolsas de Valores atuem como S/A`s 

objetivando o lucro através de seus serviços. 

Toda oferta publica de distribuição de títulos empresarias no mercado primário ou 

secundário deve ser encaminhada previamente para a CVM analisar, julgar e por fim registrar. 

Tal distribuição poderá apenas ser realizada, nos mercados primários e secundários 

regulamentados pela CVM, caso a companhia possua o registro de companhia aberta 

juntamente com o registro de distribuição pública de valores mobiliários. 

 

Quadro 8 – Registro de Distribuição de Títulos  

 
CAVALCANTE, 2009 

 

            O papel básico da bolsa de valores é oferecer um mercado para a cotação de títulos 

representativos do capital de empresas (as ações) ou de empréstimos tomados, via mercado, 

por estas (debêntures simples, conversíveis em ações e commercial papers). Também se 

encarrega de orientar e fiscalizar os serviços prestados por seus intermediários, favorecer a 

divulgação constante de informações sobre as instituições e sobre os negócios.  

De acordo com Juliano Lima Pinheiro (2012), bolsas de valores são: 
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As bolsas de valores são instituições de caráter econômico que têm como objeto a 

negociação pública mercantil de títulos e valores mobiliários, ou seja, é um local 

onde se compram e vendem ações. Nelas ocorre a canalização da oferta e demanda 

dos investidores e a publicação oficial dos preços ou cotações resultantes das 

operações realizadas. (PINHEIRO, 2012) 

 

Tais instituições, ainda sobre o ótica de Juliano Lima Pinheiro, tem seus principais 

objetivos: 

 

 

 Facilitar a troca de fundos entre as entidades que precisam de financiamento e 

os investidores; 

 proporcionar liquidez aos investidores em bolsa. Dessa forma, o investidor 

pode  recuperar seu investimento quando precise, utilizado a bolsa para vender 

seus ativos; 

 fixação do preço dos títulos através da lei da oferta e demanda; 

 dar informações aos investidores sobre as empresas que negociam em bolsa. 

Por esse motivo, as empresas admitidas em bolsa  devem informar 

periodicamente sua evolução econômica e cumprir uma série de requisitos; 

 proporcionar confiança aos investidores, já que as compras e as vendas de 

valores estão garantidas juridicamente; 

 publicar os preços e as quantidades para informar aos investidores e entidades 

interessadas. 

 

A bolsa de valores, como funcionalidade, não apresenta a característica de criar 

riqueza, mas sim de transferir recursos provenientes da economia e para isto deve ser vista 

como uma corporação sólida, saudável e estável, para que as pessoas, tanto físicas como 

jurídicas, tenham confiança e convicção de que o capital investido será resguardado aos 

respectivos proprietários de tais títulos patrimoniais e subscritores de nova emissão. Logo, são 

as bolsas de valores que podem viabilizar um importante objetivo de capitalismo moderno, 

estimulando a poupança do grande público e dando espaço ao investimento em empresas em 

expansão, que, diante deste apoio, poderão assegurar as condições para seu desenvolvimento. 

 

4.16 Ações 

 

 Ações são títulos de propriedade de uma parte de capital social da empresa que as 

emitiu, em outras palavras, as mesmas se definem como uma fração do capital de uma 
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sociedade anônima, logo, quem detém ação (seja qualquer quantidade for) se denomina na 

verdade, dentro da proporcionalidade, como proprietário da empresa em que investiu. 

 

Ações se diferenciam basicamente de acordo com os critérios: tipos, classes e formas. 

Quanto aos Tipos e Classes: 

Ações ordinarias, simbolizadas pela sigla ON, consendem aos seus acionistas o direito 

de voto nas assembleias bem como a participação não preferencial nos resultados da empresa: 

 

As ações ordinárias são as que comandam a assembleia de acionistas de uma 

empresa, conferindo ao seu titular o direito de voto. Os acionistas ordinários podem 

eleger e destituir os membros da diretoria e do Conselho Fiscal da companhia; 

decidir sobre o destino dos lucros; reformar o estatuto social; autorizar emissões de 

debêntures e aumentos de capital social; votar contas patrimoniais etc. 
Cada ação ordinária equivale a um voto. O poder de decisão concentra-se no 

investidor (ou grupo de investidores) que detenha a maior quantidade de ações. 

Sociedades que tenham suas ações ordinárias concentradas nas mãos de um número 

reduzido de investidores têm seu controle bastante identificado, dificultando as 

livres negociações de mercado e os movimentos dos preços. (NETO, 2006)  
 

 
Ações preferenciais, simbolizadas pelas siglas PN, dão prioridade aos acionistas no 

recebimento de dividendos ou no reembolso do capital, no entanto, não concedem o direito de 

voto nas assembleias. 

De acordo com José Roberto Securato (2008) tal classificação de ação se define por: 

  

Têm prioridade no recebimento de dividendos e no reembolso de capital em caso de 

liquidação ou dissolução da sociedade. O numero de ações preferenciais sem direito 

a voto no mercado brasileiro não pode ultrapassar 2/3 do capital da empresa. As 

ações preferenciais sem direito a voto adquirirão esta prerrogativa caso a companhia 

deixe de distribuir fixos ou mínimos a que fizerem jus durante o prazo máximo de 

três exercícios consecutivos. (SECURATO, 2008) 
 

            Há também, dentro das ações preferenciais, as classificadas como classes A, B, C e D, 

que são simbolizadas pelas siglas PNA, PNB, PNC e PND respectivamente, para saber as 

características de cada classe é necessário olhar o estatuto da empresa, isso por que cada 

empresa trata as classes de uma maneira específica. 

 As ações são negociadas na bolsa através de código, onde, tais códigos define de qual 

empresa se trata determinado tipo de ação. Esses códigos são formatados de forma a conter 4 

letras maiúsculas e de 1 a 2  números, as letras maiúsculas geralmente se referem às iniciais 

da empresas (exemplo: BVMS3 - BM&F Bovespa) e o numero se correlaciona a qual tipo de 

classe tal ações representa. 
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 Veja uma tabela em que se apresenta os códigos por ordem de significância 

/frequência ativos hoje em uma bolsa de valores. 

 

Tabela 1 – Códigos ativos bolsa de valores 

 Codigo   Tipo      Exemplo 

 
      3   Ordinarias     VALE3 

 
      4   Preferenciais     GGBR4 

 
      5   Preferenciais Classe A   USIM5 

 
      6   Preferenciais Classe B   ELET6 

 
     11   BDRs, ETFs e Units  SANB11, BOVA11 

 
      1   Direito de Subscrição - Ação Ordinária  

 
      2   Direito de Subscrição - Ação Preferêncial 

 
      6   Preferenciais Classe C 

 
       7   Preferenciais Classe D 

 
      8   Recibos de Subscrição - Ação Ordinaria 

 
      9    Recibos de Subscrição - Ação Preferencial 

 
Fonte: SECURATO, 2008 

 

Quanto a forma: 

As ações podem ser Nominativas registradas, que se identifica quando há um registro 

de controle de propriedade estabelecido por terceiros ou pela própria empresa, podendo haver 

ou não a emissão de certificado. Nos certificados ou cautelas são identificados o nome do 

acionista juntamente com o do seu antigo dono (quando a compra ou venda do título  ocorre 

por terceiros).  

 

Cautelas ou certificados que apresentam o nome do acionista, cuja transferência é 

feita com a entrega da cautela e a averbação de termo, em livro próprio da sociedade 

emitente, identificando novo acionista. (SECURATO, 2008) 
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 Já as ações escriturais nominativas são identificadas quando há a designação de 

uma instituição financeira (Bancos) legalizada pela CVM, que atua como fiel depositária dos 

títulos, administrando os mesmo via uma conta corrente de ações.  

  
 

4.17 Mercado Primário e Secundário de Ações  

 

 O mercado primário caracteriza-se na oferta pública de novos valores mobiliários, 

logo, em outras palavras tal mercado é a situação em que as ações são lançadas pela primeira 

vez por uma companhia. Na ocorrência, as sociedades utilizam de outras empresas 

(intermediários financeiros) para desempenhar o seu processo de capitalização, onde é 

definido o valor nominal de cada ação e estipulada sua representação no capital social da 

empresa. 

 

Entende-se por mercado primário de ações o mercado onde são negociados, pela 

primeira vez, os valores emitidos pelas companhias. Estes valores são, em 

sequência, revendidos no mercado secundário para os investidores em geral.(ASSAF 

NETO, 2006) 
 

Figura 6 – Mercado Primário 

 
CVM, 2005 

 

http://www.cvm.gov.br/port/protinv/caderno7.pdf
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Já o mercado secundário e quando um título, já emitido por uma companhia, circula 

entre outros investidores (pessoas físicas ou jurídicas), visando o lucro pela valorização desta 

ação, logo, não há um retorno de modo direto em relação ao título já emitido e a empresa que 

o emitiu. Tal mercado, de forma existencial, depende de uma instituição financeira 

credenciada pela CVM a operar com valores, para que realize uma operação denominada 

secundaria. 

 

Figura 7 – Mercado Secundário 

 

CVM, 2005 

 

4.18 Underwriters 

 

Classificam-se em um sistema de lançamento de ações mediante subscrição pública, 

no qual uma empresa encarrega um intermediário financeiro especializado em ofertar ações 

no mercado primário. 

 

http://www.cvm.gov.br/port/protinv/caderno7.pdf
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O Underwriting oferece vantagens e desvantagens para o seu uso, Dentre as vantagens 

existentes, podemos evidenciar: A ampliação da base de captação de recursos advindos do 

mercado financeiro e com isso a elevação do potencial de desenvolvimento empresarial; 

criação de liquidez para as ações de emissão societária junto ao mercado, fornecedores e seus 

respectivos clientes; acesso a uma fonte fixa de recursos, fortalecendo a sociedade emissora; 

etc. No entanto, ocorre também custos e obrigações, como: contratação de auditoria externa, 

responsável por avaliar constantemente o desenvolvimento do negocio, resultando na 

confecção de relatórios com credibilidade direcionados para os investidores da instituição 

estudada; o pagamento de anuidade à Bolsa de Valores; manter-se sempre dentro das regras 

estabelecidas gerando um fluxo de informações entre a CVM, Bolsa e mercado; distribuir os 

resultados empresarias entre os novos acionistas em forma de dividendos; etc. 

De acordo com Securato (2008), os tipos mais comuns de underwriting são: 

 

 Puro: A instituição mediadora subscreve todo o lote de títulos, paga-os 

integralmente à empresa emissora e se encarrega de colocá-los posteriormente no 

mercado; 

 Garantia firme: a instituição mediadora compromete-se a absorver os títulos 

eventualmente não vendidos, garantindo à empresa o recebimento da totalidade 

dos recursos previstos; 

 Melhores esforços: o risco da não-colocação dos títulos corre exclusivamente por 

conta da empresa emissora. A instituição mediadora compromete-se apenas a 

fazer o melhor esforço na venda. 

Ainda de acordo com Securato (2008), o coordenador do underwriting tem a 

incumbência de prestar o assessoramento na definição do perfil da operação; elaborar o 

prospecto de emissão; encaminhar os processos à CVM (companhia e emissão); registrar os 

valores mobiliários em bolsa ou mercado de balcão organizado; o marketing da operação; 

distribuir os títulos (em conjunto com as demais participantes do pool¹ de distribuição); 

liquidar a operação; e realizar o anuncio de encerramento da distribuição. 

Quando um acionista decide colocar a venda uma grande quantidade de ações tal ato é 

caracterizado como block trade, conforme Securato (2008) 

  

Operações como a colocação inicial, ao público, de um grande lote de ações detido 

por um acionista (block trade) podem caracterizar operações de abertura de capital, 

exigindo registro na CVM. Apesar da semelhança com o mercado primário, 
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entretanto, os recursos captados vão para o acionista vendedor (e não para a 

companhia), determinando, portanto, uma distribuição no mercado secundário. 

 

Figura 8 - Underwriting 

 
Fonte: PINHEIRO, 2005 

 

4.19 Mercados Secundários de Balcão e Bolsa 

 

            Define-se como Mercado de Balcão, de acordo com a Bovespa (2009) um mercado de 

títulos sem lugar físico determinado para as transações, as quais são realizadas por telefone 

entre instituições financeiras. São negociadas ações de empresas não registradas em bolsas de 

valores e outras espécies de títulos. (Bovespa) Logo é possível sim a comercialização de 

títulos empresarias fora do ambiente da bolsa de valores, porem, como toda pratica não 

regulamentada por um órgão competente, ocorre desvantagens  que devem ser levadas em 

consideração. Destaca-se dentre as deficiências do mercado estudado a baixa liquidez dos 

títulos, tanto para compra ou venda das frações do capital social, e a não transparência entre 

as operações. Em contrapartida uma de suas vantagens seria a redução do custo operacional 

para lançar os títulos no mercado, uma vez que não haverá o intermédio de uma organização 

financeira e consequentemente a isenção da cobrança de seus honorários. 
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Figura 8 – Mercado de Balcão e Mercado Organizado 

 

Fonte: PINHEIRO, 2012 

 

Em relação ao Mercado de Balcão Organizado, consiste em um segmento 

intermediado pela Bovespa, logo, os títulos por ela comercializados contém maior liquidez 

quando comparado com o mercado de balcão não organizado. Define-se como mercado de 

balcão organizado, de acordo com Pinheiro (2012): 

  

O Mercado de Balcão Organizado é um segmento de negociação de ativos 

administrados pela Bovespa, com regras específicas, diferentes das aplicáveis ao 

ambiente de Bolsas. Um mercado de balcão é denominado organizado quando 

mantém uma estrutura que permite a realização normal de negócios, dentro de um 

ambiente livre e que proporcione liquidez aos títulos nele negociados. (PINHEIRO, 

2012, p. 304) 
 

            O mercado de balcão não deixa de ser um mercado secundário, pois os títulos que são 

comercializados por ele já foram implantados no mercado primário, logo, o que ocorre nada 

mais é, que a compra e venda entre investidores, não influenciando diretamente o resultado 

operacional da emissora do titulo. 

 

4.20 Pregão 
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            Pregão é o recinto em que ocorrem as negociações entre companhias e investidores, o 

seu principal objetivo é viabilizar a realização das operações de venda e compra de títulos em 

mercado livre e aberto. Todas as movimentações realizadas no pregão tem embasamento nas 

normas estabelecidas pela CVM e também pelas bolsas de valores. 

 Define-se por pregão, de acordo com a Bovespa (2009) como: 

 

Sessão durante a qual se efetuam negócios com papéis registrados em uma bolsa de 

valores, diretamente na sala de negociações e/ou pelo sistema de negociação 

eletrônica. Na BOVESPA, todas as negociações são realizadas eletronicamente. 

(BOVESPA, 2009) 
 

À partir de outubro de 2005, a Bovespa implementou de forma integral todas as 

transações de mercado em um novo tipo de pregão, denominado como pregão eletrônico, essa 

tecnologia dinamiza o mercado processa as informações de forma rápida, o que amplia e torna 

ainda mais seguro, ágil e transparente o mercado de capitais. 

 De acordo com Cavalcante (2009), pregão eletrônico se caracteriza como: 

 

O pregão on-line é um sistema que resgista e controla os negocios efetuados, 

divulgando as informações em tempo real, o que favorece a continuidade dos preços 

e liquidez do mercado. Mantém e fornece, através de relatorios e consulta a 

terminais, dados historicos e informações do pregão do dia. Também possibilita o 

companhamento e a analise dos negocios efetuados, da evolução dos papéis 

negociados ou do mercado como um tolo, extrapõe as informações aos limites da 

sala de negociações mediante a sua difusão através das redes do mercado de ações. 

(CAVALCANTE, 2009) 
 

4.21 Bovespa 

 

 A Bovespa, criada inicialmente como entidade oficial corporativa, vinculada às 

secretarias de finanças do governo estadual e composta por corretores nomeados pelo poder 

publico em 23 de agosto de 1890, só assumiu caráter institucional à partir de 1965, quando 

passou a ser uma associação civil sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, 

patrimonial e financeira. Mais tarde após muitas modificações tanto operacionais como 

constitucionais, o governo brasileiro, líder do pelo então presidente da republica Luiz 

Henrique Cardoso, implementa a fusão de todas as bolsas do ambiente nacional em uma só, 

visando a concentração de todos os aspectos mobiliários, aumento assim a liquidez de todos 

os tipos de títulos colocados a venda. Com esta ação criou-se a Bovespa como é conhecida 

atualmente, a maior bolsa de valores da América latina. 
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A Bovespa trabalha hoje com os dois grandes segmentos do mercado brasileiro, 

definidos por bolsa e balcão, sendo que o segundo é subdivido em organizado e não 

organizado. 

No caso especifico da Bovespa, o autor Juliano Lima Pinheiro (2012) exemplifica 

através do seguinte quadro: 

 

4.22 Bovespa MAIS 

 

A Bovespa atua no mercado de bolsa e no mercado de balcão organizado como 

intermediadora da operação, como já citado anteriormente. No mercado de balcão organizado 

ele atua na forma social como Bovespa MAIS, que se destina à administração das empresas 

cadastradas no mercado organizado de balcão. O objetivo da Bovespa é criar um espaço para 

as empresas que tenham uma estratégia gradativa de acesso ao mercado de capitais, e com 

isso tornar o mercado acionário um lugar alternativo para a tomada de financiamento para o 

maior número de empresa e atrair investidores com perspectivas de médio prazo. 

De acordo com Pinheiro (2012, p. 304) a Bosvespa MAIS viabiliza a execução de 

estratégias de inserção ao mercado mobiliário, como: 

 
 distribuições públicas com volume menor do que as que têm ocorrido no Novo 

Mercado; 

 distribuições concentradas em poucos investidores, sem buscar uma colocação 

pulverizada; 

 realização da distribuição pública mais adiante – listagem para construir confiança 

e interesse do público.(PINHEIRO, 2012) 
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Figura 10 – Bovespa MAIS 

 
Fonte: Pinheiro 2012, p. 305 

 

4.23 Novo Mercado 

  

 Quando empresas ampliam os direitos dos acionistas, melhoram a qualidade das 

informações prestadas, adotam regras complementares às já utilizadas de forma voluntaria, 

essas companhias se encaixam em um segmento denominado como o Novo Mercado. 

 Pinheiro (2012, p. 307) afirma de forma resumida, as principais razões que levaram à 

criação deste Novo Mercado: 

 

 regulamentação insuficiente para proteger adequadamente o investidor e para 

garantir os fundamentos da boa governança; 

 investidores aplicavam descontos nas ações, por causa de falta de direitos e 

garantias; 

 empresas subavaliadas pelo mercado; 

 o mercado de capitais não era utilizado pelas companhias; 

 número reduzido de aberturas de capital em toda a década de 1990. 
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 Para conseguir permanecer ativo, o Novo Mercado cria algumas obrigações em que as 

companhia devem praticar. Pinheiro (2012, p. 308) define as principais obrigações em: 

 

 realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos 

que favoreçam a dispersão do capital; 

 manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações (25% do capital); 

 extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos 

controladores quando da venda do controle da companhia; 

 mandato unificado de um ano para todo o conselho de administração; 

 demonstrações contábeis seguindo as normas do US GAAP ou IAS GAAP; 

 melhoria das informações trimestrais; 

 obrigatoriedade de realizações de uma oferta de compra de todas as ações em 

circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou 

cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; 

 cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo ativos de 

emissão da empresa por parte de acionistas controladores ou administradores 

da empresa. (PINHEIRO, 2012, p. 308) 

 
A Bovespa arca com o compromisso de supervisionar e assegurar a pratica das 

obrigações listadas. Em caso de descumprimento de alguma obrigação, a companhia infratora 

estará passível de sanções, como a possibilidade de desalistar a empresa do Novo Mercado. 

Há uma serie de benefícios, quando uma companhia deseja se inserir no Novo 

Mercado, além de consolidar o mercado acionário como alternativa de investimento. De 

acordo com dados extraídos da Bovespa (2009), podemos identificar os principais benefícios 

deste mercado: 
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Quadro 9 – Benefícios do Novo Mercado 

 
Fonte: Bovespa (2009) 

 

4.24 Índices 

 

Os índices da Bolsa de Valores são coletados, organizados e divulgados pela BM&F 

Bovespa, eles mostram o comportamento de todo o mercado ou de segmentos específicos 

sobre os negócios realizados nos pregões. Eles cumprem três objetivos principais: 

 

 São indicadores de variação de preços de mercado. 

 Servem de parâmetros para avaliação de performance de portfólios.  

 São instrumentos de negociação no mercado futuro. (CAVALCANTE, 2009) 

 

            Os principais índices divulgados são classificados em: Amplos, setoriais e de 

Segmento. 
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Quadro 10 - Índices: Amplos, Setoriais e de Segmento. 

 

 

4.25 Índice da Bolsa de Valores de São Paulo - IBOVESPA 

 

Índice de ações ou Índice Bovespa (Ibovespa) como mais conhecido no Brasil, é o 

indicador mais importante da Bolsa, ele mede o desempenho médio das cotações do mercado 

de ações. 

O Ibovespa é o valor atual em moeda do país de uma carteira teórica de ações a 

partir de uma aplicação hipotética, procurando aproximar-se da configuração real 

das negociações a vista, em lote-padrão, na Bolsa de Valores de São Paulo. É o mais 

representativo indicador brasileiro, não sofreu modificações metodológicas desde 

sua implementação, em 21/01/1968 (PINHEIRO,2012, p. 314-315). 
 

4.26 Índice Brasil (IBrX) 
 

 O Índice Brasil é conhecido como o recurso gerencial que mede o retorno de uma 

carteira de ações teóricas constituída pelas 100 ações mais negociadas na Bovespa, em termos 

de volume financeiro e número de negócios, ponderadas no Índice Brasil pelo numero de 

ações disponíveis à negociação. 

 Características da carteira teórica de acordo com Pinheiro (2012): 
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 A carteira teórica do índice tem vigência de quatro meses, vigorando para os 

períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada 

período, a carteira é reavaliada; 

 O redutor do índice será alterado sempre que necessário, para acomodar inclusões 

ou exclusões de ações na carteira, à época de seus desbalanceamentos periódica 

ou quando ocorrerem ajustes decorrentes de proventos/eventos concedidos pelas 

empresas. 

 O peso específico de cada ação no índice poderá alterar-se ao longo da vigência 

da carteira, em função da evolução dos preços de cada ação e/ou da distribuição 

de proventos pela empresa emissora; 

 Quando da distribuição de proventos por empresas emissoras de ações 

pertencentes ao índice, efetuar-se-ão os ajustes necessários, de modo a assegurar 

que o índice reflita não somente as variações das cotações da ação, como também 

o impacto da distribuição dos proventos. Em função dessa metodologia, o IBrX é 

considerado um índice que avalia o retorno total (Total Return) das ações 

componentes de sua carteira. (PINHEIRO, 2012, p 316) 

 

4.27 Bolsa de Valores no Mundo 

 
 Trata-se da bolsa mais importante do mundo, com movimentação média 23.972 

bilhões de dólares por dia, de acordo com o World Federetion of Exchanges. A New York 

Stock Exchange (NYSE) juntamente com as demais bolsas americanas são supervisionadas 

por um órgão comum, a Securities and Exchange Commission (SEC) onde tem seus 

principais objetivos, de acordo com Pinheiro (2012): 

 

 Tornar públicas as informações referentes às operações realizadas no mercado 

versátil; 

 Organizar as atividades profissionais dos participantes do mercado; 

 Controlar as atividades versáteis; 

 Vigiar o mercado para evitar o acesso privilegiado à informação. 

 

Ainda de acordo com Pinheiro (2012, p. 282) a NYSE é composta por quatro 

mercados: 
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Primeiro: onde as transações com valores cotados em bolsas são realizadas por seus 

membros. 

Segundo: onde as transações com valores não cotados em bolsas são realizadas por 

corretores ou dealers. 

Terceiro: onde as transações com valores cotados em bolsas são realizadas por 

membros de outras bolsas. 

Quarto: onde as transações com valores cotados ou não em bolsa são realizadas por 

investidores. 

 

4.28 Nasdaq 

 

 A Nasdaq é constituída, principalmente, por títulos de empresas de tecnologia. Dentre 

elas a Microsoft, Oracle, Intel e outras sociedades de menor porte, que podem ser negociadas 

em dois tipos de mercados, conforme Pinheiro (2012, p. 284): 

 

 Nasdaq National Market (NNM): 

  

o São negociadas as maiores e mais conhecidas empresas do mundo; 

o Empresas com demanda financeira; 

o Cerca de 4.100 empresas negociadas. 

 

 SmallCap Market: 

  

o Menor capitalização da Nasdaq; 

o Os níveis de exigências financeiras para negociação são menores que os da 

NNM. 

 

4.29 Bolsa de Tóquio (TSE) 

 

 A Bolsa de Tóquio, de acordo com Pinheiro (2012, p. 286) funciona como um 

mercado de leilão contínuo, em que as ordens de compra e vendas cruzam-se mediante o 

método zaraba, semelhante ao sistema de viva voz.  
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 Nos dias atuais, o mercado versátil japonês representa a segunda maior bolsa do 

mundo em termos de volume, ela é composta pelas bolsas de: Tóquio, Osaka e Nagoia, e 

cinco bolsas regionais (Kyoto, Hiroshima, Sapporo, Fukuoka e Niigata). 

 

 

 

4.30 Bolsa de Londres (LSE) 

 

 A Bolsa de Londres é a terceira maior bolsa do mundo em termos de capitalização, 

cerca de 3.000 empresas de todo o mundo utilizam da Bolsa de Londres para captar recursos 

do mercado, aproximadamente 13,5 bilhões de dólares são negociados por dia. Pinheiro 

(2012) afirma que a principal particularidade da Bolsa de Londres é ser “o coração dos 

centros financeiros globais” justamente por se localizar entre as maiores bolsas do mundo 

(NYSE e TSE). 

No mercado londrino, Pinheiro (2012, p. 288) identifica duas formas de controle, são 

eles: 

 

 Securities and Investment Board (SIB) - comissão reguladora do mercado; 

 Self Regulating Organisation (SRO), capacidade que as Sociedades de 

Securitização Limitadas (órgão no qual se agrupa a maior parte das firmas 

envolvidas nas negociações bursáteis) têm de regulamentar-se. 

 

4.31 Comparação entre as bolsas 

 

 Segue a descrição comparativa entre as principais bolsas mundiais de acordo com 

Pinheiro (2012, p. 289). 
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Quadro 11 – Descrição comparativa entre bolsas mundiais 

 
Fonte: PINHEIRO (2012, p. 289) 
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5 SISTEMA DE CONTÁBEIS 

 

Num mundo tecnologicamente avançado, no qual vivemos, quando se fala sobre 

sistema de informações, automaticamente se pensa em computadores e tecnologia, porém, não 

é restritamente necessário o uso de um computador para criar informações, qualquer meio que 

gere informação, seja ela pra que finalidade for, pode ser considerado um sistema de 

informações, seja computadorizado ou não.  

MOSCOVE, et all (2002, p.23) define: 

 

Um sistema de informações é um conjunto de subsistemas inter-relacionados que 

funcionam em conjunto para coletar, processar, armazenar, transformar e distribuir 

informações para fins de planejamento, tomada de decisões e controle. (...) Todo 

sistema de informações consiste em três componentes principais: entradas, processos 

e saídas. (MOSCOVE, 2002, p. 23) 

 

Figura 11 - Componentes de um sistema 
 

 

 

 

 

 

    
     

  
 

Fonte: MOSCOVE E OUTROS, 2002 

 

Conforme GIL e outros (2010, p. 10), os Sistemas de Informação fazem parte de um 

sistema maior, o sistema empresa. Dessa forma, os componentes organizacionais e as pessoas 

não podem ser considerados isoladamente.  

Mas o que na verdade são sistemas? 

De acordo com OLIVEIRA (2002, p.23), sistema é um conjunto de partes interagentes 

e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e 

efetuam determinada função. 

De forma mais clara GIL e outros (2010) define Sistema como sendo um: 

 

[...] Conjunto ou combinação de coisas ou partes que formam uma entidade 

complexa ou unitária; conjunto de objetos unidos entre si por alguma forma de 

interação ou interdependência, desde que a relação entre as partes e o 

comportamento do todo seja o foco da atenção. (GIL e outros, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 Dados/Informações                                   Classificar,                                  Informações para 

            de fontes                                           Organizar,                                tomadores de decisões 

    Internas/Externas                                     Calcular                                     Internos/Externos 

 

Entradas Processos Saídas 
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Os Sistemas podem ser classificados em abertos e fechados. Sistemas fechados para 

Oliveira (p. 23, 2002) é aquele que não possui interação com o ambiente externo, já os 

sistema aberto, possui total interação com o ambiente externo. Para o autor, tanto a empresa 

quanto os sistemas de informações, são abertos, por possuírem interação entre eles e o 

ambiente. 

Os Sistemas de Informações Abertos são de extrema importância para as empresas, 

pois auxiliam na integração das informações o que facilita no gerenciamento das 

organizações. 

 

5.1 Sistemas de Informações Contábeis 

 

A Contabilidade antigamente, conhecida como guarda livros, tinha suas informações 

registradas manualmente e este método foi a base do primeiro Sistema de Informação 

Contábil (SIC), porém com o crescimento tecnológico mundial essa forma de contabilização 

tornou-se obsoleto, não atendendo mais as necessidades tanto dos clientes quanto da própria 

contabilidade. 

De acordo com MOSCOVE (2002, p.22), os Sistemas de Informações Contábeis, 

podem ser assim definidos: É um tipo especial de sistema de informações que fornece 

informações sobre processos e eventos de negócio que afetam a organização. 

Apesar de a contabilização, ou seja, a informação gerada, ser a mesma do seu início a 

forma como é registrada se viu obrigada a evoluir, de acordo com GIL et all (2010, p. 01): 

 

A exigência de demonstrações contábeis cada vez mais transparentes, com a mínima 

possibilidade de incorreção, aliada à enorme quantidade de transações e grande 

complexidade operacional – em prazos de divulgação cada vez menores – faz o 

“moderno” Sistema de Informação Contábil operar integralmente em um relativo 

“novo” ambiente tecnológico, totalmente computadorizado, quando analisa-se toda a 

trajetória da contabilidade no decorrer do tempo. (GIL e outros, 2010) 

 

Portanto com a evolução da tecnologia e consequentemente das empresas, o número 

de informações a serem captadas, processadas e divulgadas cresceu demasiadamente e a 

contabilidade, como fonte de geração de informações para tomada de decisões, acompanhou 

todo o processo de crescimento e hoje seria impossível fazer a contabilização de empresas 

gigantescas manualmente como antes, para tanto a área contábil como todos os demais 

departamentos da empresa conta com sistemas altamente evoluídos para ajudar na geração de 
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informações confiáveis que serão utilizadas para definir o que e como fazer, garantindo o 

sucesso e futuro da empresa. 

 

5.2 Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) 

 

No âmbito empresarial, os sistemas de informação de integração são conhecidos como 

ERP, sigla que vem do inglês Enterprise Resource Planning, que quer dizer “planejamento de 

recursos empresariais”. 

O ERP teve sua origem do Materials Requirement Planning (MRP), conhecido no 

Brasil como Planejamento de Requerimento de Materiais. Dividido em duas fases o MRP I, 

foi chamado por Gil et all (2010, p.168) como “avô” do ERP, ainda de acordo com os autores 

quando uma empresa desejava calcular quanto e em qual momento seria necessário material 

para produção de certo produto, utilizava-se o MRP I, para verificar se o material estava 

disponível e em quantidade suficiente, para então, se necessário providenciar a tempo. 

Contudo o MRP I não abordava outras questões, como por exemplo: se a empresa tinha 

recursos para atender certa produção; recursos que vão de financeiro, maquinário e até 

humanos. Foi quando surgiu o Manufacturing Resources Planning (Planejamento dos 

Recursos de Manufatura) conhecido como MRP II, que GIL et all (p.168, 2010) denominam 

como o “pai” do ERP. 

De acordo com FILHO (2001, p.20): 

 

Os sistemas MRP II, surgiram como uma ampliação dos MRP’s. Além de executar 

funções de planejamento de produção e estoques, tratavam de planejamento de 

capacidade de produção e de aspectos financeiros, como orçamentação e custeio de 

produção(...). Com frequência a instalação era “departamental”, ou seja específico 

da área industrial. Em consequência eram “isolados” e não se integravam com outras 

aplicações utilizadas na organização (...). Nesse ambiente, era difícil promover o 

suporte completo e integrada a um processo de negócio. (FILHO, 2001, p. 20). 

 

Como os MRP’s eram sistemas não integrados com os demais departamentos da 

empresa, houve a necessidade da evolução dos mesmos, foi então na década de 90 que surgiu 

o ERP, visando a total integração, onde todos os departamentos se interligam. 

NORRIS et all (2001), de uma forma resumida considera o ERP como uma abordagem 

estruturada para otimização da cadeia de valor interna de uma empresa (...), o software 

interliga os componentes da organização através de um sistema lógico de transmissão e 

compartilhamento de dados comuns do ERP integrado. 
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Figura 12 - Evolução das aplicações empresariais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte FILHO (2001) 

 

O ERP se diferencia dos demais sistemas, pois integra todas as informações de 

diversos departamentos, a partir de um único banco de dados, atendendo assim aos diferentes 

processos da empresa, o que gera agilidade, pois uma informação é lançada no sistema uma 

única vez, não sendo necessária sua repetição por outro departamento, além de uma maior 

confiabilidade das informações geradas. 

GIL et all (2010, p.70) exemplifica claramente o que ocorre: 

 

Dessa forma, quando uma empresa faz a opção pela utilização de um ERP, a partir 

do momento em que uma transação ocorre em qualquer área da empresa, por 

exemplo, a emissão de uma fatura para um cliente pelo departamento de contas a 

receber, todas as demais instâncias da empresa que possuem algum vínculo com 

essa transação passam a ter acesso a essa informação. (GIL e outros, 2010, p. 70) 

 

Além disso, o ERP gera informações que auxiliam na gestão da empresa, pois os 

dados lançados no mesmo ajudam os administradores e demais envolvidos a tomar decisões 

mais acertadas a cerca do negócio em questão, como se pode observar na descrição de 

NORRIS et all (2001): 

  
 O que o ERP realmente faz é organizar, codificar e padronizar os processos e dados de 

negócio de um grupo empresarial. O software transforma dados transacionais em 

informação utilizável e agrupa esses dados de forma que possam ser analisados. Dessa 
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forma, todos os dados transacionais coletados transformam-se em informação que pode ser 

empregada pelas empresas para apoiar decisões de negócios. (NORRIS, 2001) 

  

Todo e qualquer software de informação integrada possui o seu lado positivo e 

negativo por não haver um sistema que satisfaça a todas as necessidades da organização, 

diante deste fato é indispensável demonstrar as vantagens e desvantagens que este trará a 

empresa, conforme está descrito no quadro à baixo:  

 

Quadro 12 - Vantagens e desvantagens dos sistemas de gestão integrada 

Vantagens Desvantagens 
Redução do número de sistemas  

 

Não ter o melhor sistema especialista por 

ciclo de 

Transação 

Registro on-line e real time 

 

Dependência com relação ao fornecedor 

Visão integrada das operações da empresa e 

eliminação  de retrabalhos 

 

Não atender todas as especificidades 

Maior eficiência e redução dos custos 

administrativos  

Não atender aos ciclos de transações em 

100% 

Utilização de uma única base de dados A inflexibilidade dos sistemas 
Fonte: PELEIAS, 2000 

 

 

Diante de tudo que foi exposto, fica claro que os ERP’s são um investimento de 

grande importância as empresas, uma vez que integram todos seus setores, desde a produção 

até a contabilidade, de maneira que todas as informações prestadas por cada área se tornem 

relatórios gerenciais que auxiliarão na tomada de decisões dos gestores da organização, são de 

grande relevância também tanto para se fazer uma projeção das receitas, custos e despesas, 

assim como para demonstrar os melhores recursos de curto e longo prazo da empresa.  

Mediante a todas estas vantagens a empresa São Francisco Blocos LTDA, optou por contratar 

um sistema de informação integrado com a intenção de que com o auxílio deste, a companhia 

possa crescer economicamente, se tornar mais competitiva perante aos concorrentes e definir 

melhor suas estratégias, pois como foi apresentado acima este software integra todas as áreas 

da empresa de forma que as informações cheguem em curto espaço de tempo as mãos dos 

administradores e com maior confiabilidade partindo do fato de que não é necessário que o 

mesmo documento tenha que passar por diversos departamentos para que sua informação 

chega até os administradores da empresa.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Com essa quinta etapa do trabalho interdisciplinar, foi aprimorado os conhecimentos 

já adquiridos e colocado em prática novos conceitos estudados no período vigente. No 

desenvolver do trabalho conseguimos responder a problemática proposta pelas disciplinas 

estudadas. 

A indústria São Francisco Blocos LTDA, desenvolveu uma estratégia para analise do 

investimento efetuado em ações na Bolsa de Valores, onde foi investido o capital de             

R$ 100. 000,00 com o propósito de abertura de uma filial, infelizmente ao final do período 

observado a empresa teve prejuízo de R$ 2.787,83 não sendo possível a abertura da nova 

filial. Em contrapartida nesse estudo foi possível aplicar a análise SWOT na empresa que 

permitiu identificar e analisar integralmente os fatores favoráveis e desfavoráveis da 

organização, e desenvolver estratégias para conseguir equilibrar as ameaças e fraquezas por 

meio de estratégias para beneficio das forças e oportunidades.  

A disciplina de Contabilidade das Instituições Financeiras e Mercado de Capitais 

abordam as diversas necessidades e finalidade do Mercado Financeiro, em que possuem como 

objetivo proporcionar o equilíbrio e a eficácia na estrutura sistêmica de uma economia. É 

constituído por sistemas e mercados, sendo eles: o Sistema Financeiro, Mercado de Capitais, 

Bolsa de Valores, dentre outros. O Sistema Financeiro possui os agentes participantes, 

normativos e operacionais, onde se destaca o Banco Central como instituição fiscalizadora e 

normativa. O Sistema Financeiro Internacional não menos importante, destaca-se ao longo da 

história. O Mercado de Capitais por sua vez trouxe o conhecimento da real importância do 

desenvolvimento econômico do país, em que, quanto mais desenvolvida for à economia, mas 

ativo é o seu Mercado de Capitais, promovendo o desenvolvimento das empresas, 

proporcionando novos empregos e contribuindo para o efetivo progresso e desenvolvimento 

do país. Para toda organização é necessário o conhecimento da funcionalidade do Mercado 

Financeiro, ressaltando a importância de sua atuação no país, onde para um efetivo 

desenvolvimento e progresso é necessário que toda estrutura interligada ao mercado, 

trabalhem em conjunto, cada qual atendendo seu objetivo específico. 

A empresa teve um bom crescimento no período estudado, e para gerenciar e 

acompanhar todos os processos, a São Francisco Blocos LTDA optou por contratar um 

sistema de informação integrado, buscando nele o auxilio para que a companhia possa crescer 

economicamente, se tornar mais competitiva perante aos concorrentes e poder definir suas 

estratégias de forma confiável tendo como base os relatórios e fechamentos efetuados nessa 
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nova ferramenta. A implantação do software buscou integrar todas as áreas da empresa de 

forma que as informações cheguem em curto prazo nas mãos dos administradores e com 

maior confiabilidade. 
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ANEXO A - CARTEIRA DE AÇÕES 

 

A carteira de ações foi constituída por 5 (cinco) Instituições Financeiras – Bancárias e por 5 

(cinco) empresas, o valor investido se refere  o recurso disponível em caixa, conforme o 

Balanço Patrimonial – 31 de Dezembro abaixo. 

Carteira de Ações foi composta de maneira diversificada, possuindo ações ordinárias e 

preferenciais, o valor total da composição da carteira foi de R$ 100.000,00. O valor do custo 

das ações é referente o fechamento da bolsa em 28/02/2013, a quantidade respectiva das cotas 

e seus valores juntamente com classificação das ações, encontra-se na tabela abaixo. 
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A avaliação da Carteira de Ações foi realizada quinzenalmente, conforme as datas abaixo: 

 1º Avaliação: 01/04/13 – Valor Total do Fechamento: R$ 99.825,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º Avaliação: 15/04/13 – Valor Total do Fechamento: R$ 99.054,72 
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 3º Avaliação: 15/04/13 – Valor Total do Fechamento: R$ 97.111,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4º Avaliação: 25/04/13 - Valor Total do Fechamento: R$ 97.212,17 
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RAZONETES - AJUSTE A VALOR PRESENTE

Compra: 28/02/2013

1º Avaliação: 15/03/2013

2º Avaliação: 01/04/2013

3º Avaliação: 15/04/2013

4º Avaliação: 25/04/2013

175.683,00 100.000,00 100.000,00 100,65              174,17               174,17                100,65           

771,12               771,12                

1.943,20           1.943,20            

75.683,00   100.000,00 2.787,83           2.787,83            

DISPONÍVEL INVESTIMENTO AJUSTE PATRIMONIAL - ATIVO AJUSTE VALOR PATRIMONIAL

ANEXO B – RAZONETES AJUSTE AO VALOR PRESENTE 

 

Em atendimento ao Pronunciamento Contábil nº 12 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), conforme a Lei 11.638/07, o valor ora investido foi ajustado a valor presente 

quinzenalmente conforme os razonetes abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da tabela a baixo demonstra a valorização e desvalorização de cada 

instituição/empresas (Valor Total): 

 

 

Abaixo o gráfico individual de cada instituição/empresa, com as variações de acordo 

com as avaliações quinzenais. 

ON PN

1 Banco do Brasil x 372 9.977,04      9.802,20      10.278,36    10.360,20    9.575,28      

2 Banrisul x 277 4.999,85      4.817,03      4.977,69      4.883,51      4.576,04      

3 ItauUnibanco x 426 14.995,20    15.157,08    15.101,70    14.420,10    14.437,14    

4 Bradesco x 279 9.974,25      10.334,16    9.430,20      9.257,22      9.039,60      

5 Santander x 36881 5.163,39      5.532,20      4.794,58      4.794,58      4.794,58      

6 Totvs x 228 9.975,00      9.765,24      9.386,76      9.031,08      8.661,72      

7 Natura x 191 9.968,29      9.263,50      9.225,30      9.011,38      9.072,50      

8 Localiza x 266 9.998,94      9.786,14      9.522,80      8.831,20      9.387,14      

9 Net x 353 9.989,90      10.116,98    10.321,72    10.625,30    10.731,20    

10 BRF foods x 349 14.958,14    15.251,30    16.015,61    15.896,95    16.936,97    
100.000,00     99.825,83       99.054,72       97.111,52       97.212,17       

4º 

Avaliação

25/04/13

BANCO/EMPRESAS AÇÕES QTD
COMPRA 

28/02/13

1º 

Avaliação

15/03/13

2º 

Avaliação

01/04/13

3º 

Avaliação

15/04/13
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ANEXO C – BANCO DO BRASIL 
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O que podemos analisar que a empresa que mais valorizou suas ações durante o 

período de avaliação foi e a NET e a segunda BRF FOODS. Já a TOTVS e a 

NATURA desvalorizou a cada avaliação. 

 

De acordo com os gráficos comparamos o grupo de instituições financeiras e o grupo 

de empresas, e as variações de acordo com cada avaliação. 
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ANEXO D – GRAFICO CARTEIRA DE AÇÕES 

 

A carteira de ações finalizou com déficit de R$ 2.787,83, por esse motivo a empresa 

não investiu em novas ações. 
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ANEXO E – BALANCO PATRIMONIAL E DRE 
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ANEXO F – DIARIO 
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ANEXO G – PLANO DE CONTAS 
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ANEXO H – RAZONETES 
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ANEXO I – PLANO DE CONTAS CONTABEIS 
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