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Apresentação institucional
do mercado financeiro
Conteúdo do capítulo

• Mercado financeiro, mercado de capitais e bolsas de valores.

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MERCADO FINANCEIRO

1. Mercado financeiro, mercado de capitais
e bolsas de valores
O mercado financeiro pode ser definido como o lugar onde compradores e
vendedores se confrontam na descoberta de preços que resultam das operações de compra e de venda de ativos financeiros (tais como ações,
obrigações, taxas de câmbio), permitindo a angariação de capitais (através
do mercado de capitais), a transferência de risco (através do mercado de
derivados) ou a facilitação do comércio internacional (através do mercado
cambial).
De um modo geral, e em sentido lato, os mercados financeiros caracterizam-se pelo facto de constituírem um sistema global, interligado com a
esfera real da economia, no qual intervêm diversas categorias de instituições financeiras, de natureza monetária ou não, bem como outros agentes
económicos, com o objetivo de facilitar o processo de financiamento, direto
e indireto do investimento. Tipicamente, confrontam-se no mercado financeiro, os agentes económicos não financeiros, que compreendem os
consumidores, as empresas não financeiras e o Estado, as instituições
financeiras, que compreendem os organismos de crédito – tais como por
exemplo, os bancos comerciais, bancos de poupança e os bancos de
investimento –, diversos tipos de sociedades financeiras – como por
exemplo, as sociedades gestoras de patrimónios ou as sociedades de
corretagem em valores mobiliários – e as empresas de seguros.

1.1. Características e principais funções
dos mercados financeiros
O processo de investimento pode ser financiado de duas formas:

• Financiamento direto, caracterizado pela obtenção, por parte dos agentes
deficitários de poupança, dos fundos necessários diretamente das mãos
dos aforradores, agentes superavitários;

• Financiamento indireto, aquele que se efetua através da ação dos
intermediários financeiros.
O financiamento direto pode ser ineficiente por uma série de razões. Por
exemplo, quando se encontram em causa elevados montantes necessários ao investimento em projetos de grande dimensão, uma vez que não é
fácil encontrar aforradores, geralmente dispersos e detentores de poupanças relativamente reduzidas, com capacidade adequada para subscreve-
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rem uma colocação direta de capital. Outro exemplo decorre da dificuldade
de ajustamento de prazos e reembolsos desejados pelos investidores em
capital fixo aos oferecidos pelos aforradores. Os elevados custos, a dificuldade de liquidez, e de diversificação de aplicações e a (ausência de) confiança na capacidade do devedor pagar o capital emprestado no prazo de
vencimento do financiamento, são também razões que podem tornar ineficiente o processo de financiamento direto.
Ao financiamento indireto são reconhecidas diversas vantagens, face ao
financiamento direto, que decorrem das melhores condições de liquidez e
segurança que se conseguem alcançar e que geram efetivas economias
de escala. Com efeito, a colocação de inúmeras pequenas poupanças
junto das instituições de crédito, permite a sua agregação em montantes
elevados, diversificando a exposição à qualidade creditícia dos devedores1
originando a redução de custos médios nas transações financeiras realizadas, bem como carteiras com uma gama variada de riscos e possibilitando
uma superior competência para a gestão desses mesmos riscos.
Para obtenção de financiamento, os agentes não financeiros emitem títulos primários, representativos dos compromissos assumidos para com os
agentes financiadores diretos: ações, obrigações, hipotecas, títulos representativos de crédito ao consumo (como por exemplo as letras), etc. As instituições financeiras emitem, como contrapartida da sua aquisição de títulos
primários, notas de banco, documentos representativos de depósitos, obrigações, etc. De notar que os intermediários financeiros se podem classificar em dois tipos: os que têm capacidade de criar moeda (monetários) e
os que não têm essa capacidade (não monetários). Os primeiros, em regra
designados por bancos centrais, podem emitir moeda para regularem o
nível de liquidez na economia através do controlo da emissão monetária.
Esta moeda é depois canalizada para os segundos através de operações
de crédito (i.e. operações de repo), a fim de assegurar a transmissão
dessa liquidez aos vários agentes da economia financeira e real. Com esses
fundos os restantes intermediários financeiros emitem títulos em mercado
primário apenas com a contrapartida de oferta de créditos não monetários
sobre o seu balanço como, por exemplo, obrigações de caixa, títulos de
participação ou outros títulos de crédito ou concedem crédito a agentes
não financeiros.

(1)

Para além disso, a capacidade do devedor de recorrer a financiamento indireto junto de múltiplos agentes também advoga a favor da sua capacidade de pagamento do capital em dívida,
independentemente da sua qualidade creditícia implícita.
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1.2. Organização
Os mercados financeiros encontram-se geralmente organizados da seguinte
forma:







Mercados 
financeiros 









Mercado
de capitais

 Mercado primário


 Mercado secundário

 Mercado de derivados

 Mercado monetário interbancário
Mercado

interbancário  Mercado interbancário de títulos


Mercado
cambial

O mercado de capitais, ou mercado de valores mobiliários,1 respeita basicamente ao mercado dos títulos primários e pode subdividir-se em três
segmentos principais: mercado primário, mercado secundário e mercado
de derivados.
O mercado primário é o mercado onde são criados (emitidos), e pela primeira vez transacionados, os valores mobiliários como contrapartida dos
fundos que irão ser diretamente transferidos para os utilizadores finais.
Quanto maior for a dinâmica de funcionamento deste mercado maior será
a quantidade de valores mobiliários disponíveis para serem objeto de
transações entre os investidores de carteira.

(1)
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No código dos valores mobiliários, legislação portuguesa que regulamenta esta matéria, definem-se como valores mobiliários os seguintes:
•

as ações;

•

as obrigações;

•

os títulos de participação;

•

as unidades de participação em instituições de investimento coletivo;

•

os warrants autónomos;

•

os direitos destacados dos valores mobiliários referidos nas alíneas a) a d), desde que o
destaque abranja toda a emissão ou série ou esteja previsto no ato de emissão;

•

outros documentos representativos de situações jurídicas homogéneas, desde que sejam
suscetíveis de transmissão em mercado.
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No mercado secundário transacionam-se os valores mobiliários provenientes do mercado primário. É um mercado cuja existência é essencial para
que os agentes económicos possam efetuar os seus ajustamentos de
carteira através da compra e venda de ativos conferindo-lhes, assim, um
elevado e indispensável nível de liquidez. O mercado secundário compreende, basicamente, as bolsas de valores e os mercados fora de bolsa
ou de balcão (over-the-counter – OTC).1
No mercado de derivados financeiros são realizadas operações a prazo,
especialmente futuros e opções, sobre valores mobiliários. O objetivo fundamental dos mercados de derivados é a cobertura de risco, tendo aliás
sido essa a razão principal do lançamento dos contratos de negociação a
prazo.

1.3. Mercado monetário interbancário
O mercado monetário interbancário (MMI) tem como função principal regular a oferta e a procura de fundos entre instituições financeiras, possibilitando uma melhor gestão das suas tesourarias. Trata-se de um mercado
de grande dimensão e liquidez e que, não obstante nele se realizarem apenas operações de curto prazo, oferece um quase ilimitado espetro de prazos
que podem ir de um dia até 365 dias. Um aspeto particularmente caracterizador deste mercado é o facto de nele só intervirem agentes monetários
e ter como objeto transações relacionadas com excedentes ou necessidades de tesouraria desses agentes. Os bancos Centrais intervêm neste
mercado como agentes reguladores da emissão monetária e das taxas de
juro.

1.4. Mercado interbancário de títulos
O mercado interbancário de títulos tem objetivos similares ao mercado
monetário interbancário, só que a regulação da procura e oferta de fundos
entre instituições monetárias realiza-se através da compra e venda de títulos de dívida, em particular bilhetes do tesouro. O Banco Central pode utilizar o mercado interbancário de títulos para intervir no mercado através das
(1)

Paralelamente aos mercados organizados, nada impede as instituições financeiras de estabelecerem, conforme as suas necessidades, acordos ou contratos que se aproximam daqueles
que as bolsas oferecem. Ao conjunto deste tipo de transações convencionou-se chamar transações over-the-counter (OTC). É nestas condições que são transacionados os forwards,
alguns tipos de opções, swaps, caps, floors, collars, etc.
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