
Poupar para... receber menos!
Por que alguém compra um

título com juro negativo?

Queda estrutural de juros (10 anos)

É isso mesmo que você leu: estamos tão acostumados a 
obter um retorno extra a partir de nossas economias 
que a ideia de ter que pagar para investir nosso dinheiro 
parece estranha demais. Títulos que rendem juros        
negativos são a consequência mais impressionante da             
atuação dos bancos centrais ao redor do mundo em       
resposta à crise financeira de 2008. Passados mais de 10 
anos do início da recessão global, a atual perspectiva de 
desaceleração da economia mundial elevou o estoque 
de títulos com juros abaixo de zero para impressionantes 
US$ 14 trilhões, o que corresponde a 25% do mercado.

Como chegamos a esta situação? Quem são os                
detentores desses títulos? Há limites para a queda dos 
juros? São estas as perguntas que responderemos nesta 
edição do Saber+. Como veremos, o limite para a queda 
de juros nominais está no fato de haver uma alternativa 
óbvia: armazenar papel moeda. A exaustão desse instru-
mento de política monetária parece estar próxima.

Como podemos observar no gráfico 1, desde a década de 80 
os juros exibem uma tendência de queda, devido principal-
mente a:

(i) Demografia: envelhecimento da população e necessidade 
de poupança para aposentadoria.
(ii) Globalização: integração de países com alta taxa de 
poupança, como a China, ao mercado mundial de capitais.
(iii) Tecnologia: a implementação de inovações demanda cada 
vez menos recursos para investimento.
(iv) Ativos sem risco: após a crise de 2008, ativos percebidos 
como seguros passaram a ser considerados arriscados.
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GRÁFICO 2 - ESTOQUE DE DÍVIDA NEGATIVA

GRÁFICO 1 - TAXA NOMINAL DE JUROS
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É isso mesmo que você leu: estamos tão acostumados a 
obter um retorno extra a partir de nossas economias 
que a ideia de ter que pagar para investir nosso dinheiro 
parece estranha demais. Títulos que rendem juros        
negativos são a consequência mais impressionante da             
atuação dos bancos centrais ao redor do mundo em       
resposta à crise financeira de 2008. Passados mais de 10 
anos do início da recessão global, a atual perspectiva de 
desaceleração da economia mundial elevou o estoque 
de títulos com juros abaixo de zero para impressionantes 
US$ 14 trilhões, o que corresponde a 25% do mercado.

Como chegamos a esta situação? Quem são os                
detentores desses títulos? Há limites para a queda dos 
juros? São estas as perguntas que responderemos nesta 
edição do Saber+. Como veremos, o limite para a queda 
de juros nominais está no fato de haver uma alternativa 
óbvia: armazenar papel moeda. A exaustão desse instru-
mento de política monetária parece estar próxima.

Juros negativos: 25% do mercado 

A perspectiva de desaceleração mundial levou ao afrouxa-
mento das condições monetárias em 2019. 

Os bancos centrais atuam tanto praticando juros de curto 
prazo menores que zero, como é o caso na Europa e 
Japão, quanto através de compras massivas de títulos de 
longo prazo. 

Investidores regulados, avessos ao risco e especuladores 
detêm grande parte desses títulos com juros negativos.



GRÁFICO 3 - TAXAS DE JUROS NEUTRAS EM QUEDA

Mudanças demográficas, tecnológicas e a integração de economias com alta taxa de poupança 
ao mercado mundial de capitais são determinantes para este fenômeno. 

As taxas de juros neutras dos Estados Unidos e da zona do euro apresentam uma tendência 
de queda no longo prazo. 

Fonte: Holston, Laubach & Williams (2017). Measuring the natural rate of interest: International trends and determinants.
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Para entender como chegamos ao ponto em que cerca de 
25% dos títulos no mundo que possuem grau de investimento¹ 
rendem menos que zero, devemos olhar separadamente para 
dois importantes fenômenos mundiais: (i) a tendência de 
longo prazo de queda da taxa de juros estrutural e (ii) a           
necessidade recorrente de estímulos monetários desde a 
crise financeira de 2008. A conjunção desses fatores explica 
a situação atual. Entendendo esses fundamentos seremos    
capazes de explicar porque a recente atuação dos bancos 
centrais, diante da perspectiva de desaceleração global em 
2019, elevou tanto o estoque de títulos com juros negativos. 

Juro neutro em queda  

A taxa de juros neutra é aquela capaz de equilibrar a demanda 
com a oferta de bens e serviços na economia, em um ambiente 
de inflação estável. No gráfico 3, mostramos as estimativas 
para as taxas neutras nos EUA e Europa desde a década de 60. 

POUPAR PARA... RECEBER MENOS!

MUDANÇAS PROFUNDAS NO DESEJO DAS PESSOAS 
DE CONSUMIR OU POUPAR EXPLICAM A TRAJETÓRIA 
DE QUEDA OBSERVADA EM MAIS DE 50 ANOS. 

0

1

2

3

4

5

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
99

20
0

2

20
0

5

20
0

8

20
11

20
14

20
18

%

Zona do Euro

Estados Unidos



TABELA 1 – ATIVOS LIVRES DE RISCO ESTÃO MAIS ESCASSOS

U$ bilhões % do PIB mundial
2007        2011 2007        2011

Dívida pública dos EUA

Títulos ligados ao mercado imobiliário nos EUA²

Dívida pública alemã e francesa

Dívida pública italiana e espanhola

Ativos livres de risco

4.401

11.275

2.492

2.380

20.548

8.992

9.583

3.270

3.143

12.262

7,9

20,2

4,5

4,3

36,9

13,3

14,2

4,8

4,7

18,1

Depois da crise de 2008, ativos que antes eram considerados sem risco passaram a ser negocia-
dos com prêmios de risco relevantes. 

A oferta de títulos livres de risco em relação ao PIB mundial diminuiu pela metade entre 2007 e 2011.
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Destacamos as principais tendências: 

Demografia: em função da elevação da expectativa de 
vida e do desejo de manter o padrão de vida na aposenta-
doria, temos um aumento da oferta de poupança, em    
detrimento do consumo corrente. Este talvez seja o prin-
cipal fator estrutural por trás da queda dos juros no 
mundo ao longo das últimas décadas.

Integração da Ásia à economia mundial: nações com              
elevadas taxas de poupança, notadamente a China,         
cresceram aceleradamente nos últimos anos e se integraram 
ao mercado mundial de capitais. A consequência foi uma      
elevação substancial na oferta de poupança global.

Tecnologia: a implementação de inovações associadas à      
tecnologia da informação requer cada vez menos capital 
físico. Portanto, as empresas precisam de menos dinheiro 
para investir, ou seja, reduzem sua demanda por recursos 
poupados pelos outros.

Além dessas mudanças estruturais na oferta e demanda 
por poupança, há outro fenômeno importante para expli-
car a queda de juros estruturais na economia depois da 
crise de 2008: a diminuição da oferta de títulos livres de 
risco, como podemos ver na tabela 1.

A percepção de risco dos investidores em relação a                  
importantes classes de ativos alterou-se bastante depois 
da crise financeira. A dívida de países como Itália e            
Espanha ou títulos hipotecários de agências patrocinadas 



A CONSEQUÊNCIA, COMO MOSTRA A TABELA 1, É QUE 
A QUANTIDADE DE TÍTULOS PERCEBIDOS COMO 
LIVRES DE RISCO CAIU PELA METADE APÓS A CRISE: 
DE 39,9% PARA 18,1% DO PIB MUNDIAL.  

Destacamos as principais tendências: 

Demografia: em função da elevação da expectativa de 
vida e do desejo de manter o padrão de vida na aposenta-
doria, temos um aumento da oferta de poupança, em    
detrimento do consumo corrente. Este talvez seja o prin-
cipal fator estrutural por trás da queda dos juros no 
mundo ao longo das últimas décadas.

Integração da Ásia à economia mundial: nações com              
elevadas taxas de poupança, notadamente a China,         
cresceram aceleradamente nos últimos anos e se integraram 
ao mercado mundial de capitais. A consequência foi uma      
elevação substancial na oferta de poupança global.

Tecnologia: a implementação de inovações associadas à      
tecnologia da informação requer cada vez menos capital 
físico. Portanto, as empresas precisam de menos dinheiro 
para investir, ou seja, reduzem sua demanda por recursos 
poupados pelos outros.

Além dessas mudanças estruturais na oferta e demanda 
por poupança, há outro fenômeno importante para expli-
car a queda de juros estruturais na economia depois da 
crise de 2008: a diminuição da oferta de títulos livres de 
risco, como podemos ver na tabela 1.

A percepção de risco dos investidores em relação a                  
importantes classes de ativos alterou-se bastante depois 
da crise financeira. A dívida de países como Itália e            
Espanha ou títulos hipotecários de agências patrocinadas 

GRÁFICO 4 – SPREAD EM RELAÇÃO AO TÍTULO DA ALEMANHA DE 10 ANOS
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Até a crise de 2008, os títulos do governo da Espanha e da Itália eram considerados sem 
risco: os spreads em relação aos títulos alemães eram baixos e oscilavam pouco. 

Após a crise financeira, os spreads dos títulos espanhóis e italianos passaram a oscilar forte-
mente e hoje esses títulos são considerados ativos arriscados.

Conclusão: a escassez de ativos sem risco faz com que seus 
preços se elevem – isto é, os juros pagos por eles diminuem 
ainda mais. 

Política monetária superestimulativa

A crise financeira de 2008 levou os bancos centrais dos 
países desenvolvidos a estimular o consumo e o investimen-
to, de forma a evitar um cenário de depressão econômica e 
queda acentuada da inflação. Dada a severidade e persistên-
cia da crise, a necessidade de estímulos revelou-se enorme.

E FOI JUSTAMENTE A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EX-
TREMAMENTE EXPANSIONISTAS, EM UM AMBIENTE DE 
JURO NEUTRO REDUZIDO, QUE NOS TROUXE À SITU-
AÇÃO DE TAXAS DE JUROS NEGATIVAS DISSEMINADAS.
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pelo governo dos EUA, que até então eram encarados 
como ativos sem risco, passaram a ser negociados com 
prêmios de risco relevantes. Por exemplo, a mudança no 
padrão de comportamento dos títulos soberanos italia-
nos e espanhóis pode ser vista no gráfico 4.



GRÁFICO 5 – BANCOS CENTRAIS DETÊM PARCELA RELEVANTE DOS TÍTULOS 
PÚBLICOS DOMÉSTICOS

Os bancos centrais atuam não apenas praticando juros de curto 
prazo menores que zero, como é o caso na Europa e Japão, mas 
principalmente através de compras massivas de títulos de 
longo prazo. Como podemos ver no gráfico 5, os principais 
bancos centrais do mundo detêm uma parcela relevante dos 
títulos públicos emitidos por seus próprios governos. 
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Após a crise de 2008, os bancos centrais ampliaram suas ferramentas para estimular       
consumo e investimento, realizando compras massivas de títulos de longo prazo. 

Hoje esses bancos centrais detêm uma parcela relevante dos títulos públicos emitidos por 
seus próprios governos. 

A demanda crescente por estes títulos elevou tanto seus 
preços que eles passaram a render juros negativos. Como 
podemos ver no gráfico 6, temos hoje cerca de US$ 14       
trilhões de ativos financeiros cujo preço está acima daquilo 
que eles valerão em seu vencimento. Ou seja, a manutenção 
destes títulos em carteira, de hoje até seu vencimento,       
implicará perda de capital para seus atuais detentores. 



GRÁFICO 6 – O ESTOQUE DE TÍTULOS COM RENDIMENTO NEGATIVO NO MUNDO
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A maior parte dos títulos com juros negativos encontra-se em regiões onde crescimento 
econômico e inflação são baixos. 

O Japão, a terceira maior economia do mundo, possui uma dívida de 240% do PIB e é o país 
com maior volume de títulos com rendimento negativo. 

GRÁFICO 7 – CURVA DE JUROS DA ALEMANHA EM 5 DIFERENTES ANOS

A curva de juros da Alemanha apresenta uma tendência de queda. Em agosto deste ano, 
toda ela passou a operar em território negativo. 

Para cada ano, a curva exibe as taxas de mercado vigentes em 1º de janeiro. Exceto para 
2019, que corresponde a 12 de setembro.
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As regiões onde o crescimento econômico e a inflação estão 
mais baixas são aquelas onde encontramos justamente a maioria 
dos títulos com rendimento negativo. No caso do Japão, o fato 
de ser a terceira maior economia do mundo e possuir elevado 
estoque de dívida pública (240% do PIB) explica a razão de ser o 
país com maior volume desses títulos, mais de 40% do total. 

Na Europa, chama a atenção o fato que recentemente toda a 
curva de juros de sua maior economia, a Alemanha, entrou em 
território negativo no final do mês de agosto. Como vemos no 
gráfico 7, atualmente os títulos alemães de todas as maturi-
dades possuem rendimento negativo ou muito próximo de zero. 
Países onde toda a dívida pública paga juros negativos incluem 
Dinamarca, Holanda e Finlândia.
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AFINAL DE CONTAS, QUEM INVESTE EM TÍTULOS
QUE RENDEM JUROS NEGATIVOS? 

Embora tenhamos exposto na seção anterior diversos     
argumentos que apontam para um aumento no desejo de 
poupança e escassez de ativos de baixo risco, fica a          
pergunta: quem exatamente detém esses títulos hoje?           
Existem basicamente 3 tipos de investidores:

Regulados: é uma espécie de compra forçada ou 
necessária. Vários participantes de mercado são obriga-
dos por lei a alocar seus recursos em determinados 
ativos, quase sempre títulos públicos ou outros ativos de 
baixo risco. Instituições como bancos, companhias de     
seguros e fundos de pensão estão sujeitas a regulações     
rígidas em seus países em função da natureza de seus    
passivos. Também bancos centrais com elevadas reservas 
internacionais, como é o caso das economias asiáticas ou 
de países produtores de petróleo no Oriente Médio, são 
compradores típicos desses títulos.

Avessos ao risco: mais do que pensar numa pessoa tão 
avessa ao risco ao ponto de resolver poupar comprando 
apenas títulos da Alemanha ou Suíça, imagine que esses 
títulos podem representar uma parte menor de alocação, 
só que de muitos agentes. Pessoas, famílias ou empresas 
podem desejar carteiras de investimento que contenham 
esses títulos em alguma proporção. Não só pela garantia 
de baixo risco - a um custo, neste caso. Mas também 
porque, em cenários adversos, esses ativos representam 
um hedge para as demais posições. Pense que estes ativos 
se tornarão paraísos seguros (safe haven) se o cenário 
econômico mundial se deteriorar e tivermos uma recessão 
global, por exemplo. Exibirão um ganho de capital no curto 
prazo. E, mesmo se levados a vencimento, podem perder 
muito menos que outros ativos arriscados. Esse tipo de     
raciocínio nos leva ao terceiro tipo de investidor.

Especuladores: o objetivo aqui é comprar o título para 
vendê-lo mais caro, antes do vencimento. O especulador 
tenta antever o que ocorrerá no futuro. Ele não é um 
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tomador de risco final, como os outros dois tipos de         
investidores citados acima, os regulados e os avessos ao 
risco. Na verdade, o especulador tenta exatamente          
antecipar como os tomadores de risco final e os bancos       
centrais agirão. Pode acreditar, por exemplo, que o 
cenário econômico vai se deteriorar, o que elevará a         
demanda por títulos livre de risco. Ou, mesmo sem haver 
deterioração, o especulador pode acreditar que, em        
antecipação a uma possível piora da economia, os bancos         
centrais decidirão ampliar os estímulos e comprar mais 
ativos. Ou, ainda, que os investidores avessos ao risco 
também decidirão ampliar suas alocações. Enfim, em 
cada um desses cenários os especuladores imaginam que 
poderão vender os títulos adquiridos hoje a preços mais 
elevados no futuro para os bancos centrais ou outros         
investidores. Juros negativos podem ficar mais negativos. 
Aliás, é exatamente o que aconteceu recentemente!

Mas existe um limite?

Bancos, empresas ou mesmo indivíduos podem deter             
dinheiro em espécie, como reserva de valor, e “receber” zero 
em juros. Mas possuir grandes somas de papel moeda envolve 
custos. Cofres precisam ser construídos ou alugados e muito 
bem guardados. O transporte e o seguro para grandes somas 
de dinheiro em espécie também devem ser considerados. É 
justamente a existência desses custos que garante a possibili-
dade de observarmos taxas de juros negativas. 

Os custos de armazenar moeda dependem de uma série de 
fatores e variam de região para região. Segundo estudo do 
FMI³, para grandes quantias, as despesas devem variar entre 
0,75% e 2,00% ao ano. Interessante notar que, como emis-
sores de moeda, os governos podem decidir elevar ainda mais 
estes custos. Poderiam, por exemplo, adotar uma decisão 
simples, defendida por diversos economistas: parar de emitir 
notas de alto valor. Além de dificultar a vida de criminosos 
que operam fora do sistema financeiro, tal medida elevaria os 
custos de armazenamento de moeda – e, portanto, permitiria 
que as taxas de juros pudessem ser ainda menores.



GRÁFICO 8 – CURVA DE JUROS E CUSTO DE RETER MOEDA

O custo de armazenar grandes quantias de dinheiro é estimado entre 0,75% e 2% ao ano. 

As taxas de juros ainda não estão suficientemente negativas para que seja vantajoso trocar 
títulos com rendimento abaixo de zero por papel moeda. 

A CONCLUSÃO É QUE, EMBORA TENHA CRESCIDO 
MUITO O ESTOQUE DE TÍTULOS COM RENDIMENTOS 
ABAIXO DE ZERO, AS TAXAS NÃO SÃO TÃO NEGATIVAS 
ASSIM, PELO MENOS NÃO AO PONTO DE VALER A 
PENA TROCAR POR PAPEL MOEDA. 
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Quando observamos os títulos com rendimento negativo,    
verificamos que, embora o valor  total seja elevado (US$ 14 
trilhões ou 25% do mercado), as taxas de juros não são             
tão negativas assim, quando comparadas ao custo de                   
0,75%-2,00% de armazenamento da moeda. 

Conforme vimos anteriormente no gráfico 6, a maioria dos 
rendimentos negativos ocorre em três países: Japão,                
Alemanha e França representam 70% do estoque atual de 
títulos com juros negativos. Focando esses países, o gráfico 8 
compara as atuais taxas de juros para diversos prazos com as 
estimativas do FMI para o custo de se reter moeda.  
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Além do custo de oportunidade de se reter papel moeda, existe 
uma questão adicional que dificulta a política de taxa de juros 
negativas. As reduções de juros pelo banco central diminuem as 
receitas dos bancos através de dois canais. De um lado, os 
bancos depositam parte de seus recursos no banco central a 
esta taxa mais baixa, na forma de reserva. Por outro lado, a 



queda nas taxas de juros de longo prazo diminui a receita dos 
bancos com empréstimos, pois as concessões de crédito são 
feitas com maturação tipicamente mais longa. 

O sistema financeiro tem dificuldade em repassar taxas de 
juros negativas para seus clientes, com medo de perder              
depósitos finais, e assim não consegue se beneficiar de taxas 
negativas na captação de recursos. Especialmente para       
quantias menores de pessoas físicas, teme-se que mesmo uma 
taxa pouco negativa possa fazer o depositante preferir reter          
dinheiro em sua forma física e deixar de ser cliente do banco. 
Por este motivo, os bancos possuem certa resistência em          
repassar juros negativos para seus clientes não corporativos. 

Portanto, a redução dos juros pelo banco central para território 
ainda mais negativo é capaz de gerar efeitos indesejados. A difi-
culdade em repassar os juros negativos para determinados clien-
tes tende a comprimir os lucros bancários, reduzindo a resiliên-
cia dos bancos e criando vulnerabilidades no sistema financeiro. 

Há debates cada vez mais intensos sobre a exaustão dos instru-
mentos dos bancos centrais, que levam à crescente discussão 
sobre novos arcabouços de política econômica em um mundo 
de juros baixos. Chama a atenção, em particular, o debate 
sobre coordenação de política fiscal e monetária, tema que 
abordaremos em edição futura do Saber+. 

A vida dos policy makers não está fácil!  

EM OUTRAS PALAVRAS: AINDA NÃO CHEGAMOS LÁ, 
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Notas

1  O grau de investimento (investment grade) é determinado por agências de 
classificação de risco, como Moody’s, S&P e Fitch. Títulos que possuem o 
grau de investimento exibem risco de crédito baixo ou moderado. Entram 
nesta categoria títulos públicos e privados avaliados com nota igual ou supe-
rior a BBB pelas agências S&P e Fitch e Baa pela Moody’s. A grande maioria 
dos títulos negociados em economias desenvolvidas e, portanto, no mundo 
possui o grau de investimento. No Brasil, os títulos soberanos entraram na 
categoria de grau de investimento em 2008, mas voltaram a ser classifica-
dos como grau especulativo, ou alto risco de crédito, em 2015. (página 3) 
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2  Os títulos ligados ao mercado imobiliário dos EUA incluem: (i) Títulos 
emitidos pelas seguradoras de hipotecas fundadas pelo governo americano 
(Government-sponsored enterprises ou simplesmente GSEs). As mais conhe-
cidas são Fannie Mae e Freddie Mac, empresas independentes mas que eram 
vistas como implicitamente garantidas pelo governo, seja por sua proximi-
dade com ele como também porque algumas delas chegaram a possuir tal 
garantia explícita no passado. (ii) Securitizações de hipotecas garantidas por 
estas seguradoras ou mesmo sem essa garantia. Estes ativos também eram 
percebidos pelo mercado como oferecendo baixo risco em função da baixa 
taxa de inadimplência dos proprietários e crescimento contínuo de preço de 
casas às vésperas da crise de 2008. (página 4)

3 Viñals, José, Simon Gray and Kelly Eckhold, 2016, “The Broader View: The 
Positive Effects of Negative Nominal Interest Rates,” IMF Direct Blog,     
available on: 
h t t p s : / / b l o g - i m f d i r e c t . i m f . o r g / 2 0 1 6 / 0 4 / 1 0 / t h e - b r o a d -
er-view-the-positive-effects-of-negative-nominal-interest-rates/(página 9)

As informações divulgadas aqui têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta 
de venda de nossos produtos e, tampouco, em consultoria de investimento. As gestoras do Bahia 
Asset Management (“o Bahia”) não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimen-
tos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações aqui contidas representam expectativas do 
Bahia e foram produzidas observando as condições atuais de mercado, diversas variáveis e modelos 
sendo que as estimativas aqui apresentadas, foram elaboradas com base no razoável critério e             
julgamento do Bahia e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. O Bahia não se    
responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados ou a partir 
dos dados aqui divulgados. O conteúdo dessa apresentação é propriedade intelectual do Bahia e não 
deve ser copiado, modificado, ou utilizado com outro caráter que não informativo, salvo mediante 
expressa autorização. As opiniões emitidas não vincularão o Bahia, nem imputarão qualquer tipo de 
responsabilidade a esta instituição. Os investidores devem ser assessorados por seus distribuidores e 
estarem cientes dos riscos dos investimentos escolhidos. Recomendamos ao investidor a leitura 
cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos. Para 
conhecer as estratégias e os fundos geridos pelo Bahia, entre em contato conosco.


