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1. INTRODUÇÃO

Para os gestores da dívida pública, a emissão de 
dívida transaccionável oferece várias vantagens. A 
dívida transaccionável, que consiste em instrumentos 
negociáveis em mercados organizados ou financeiros, 
aprofunda o mercado primário, aumentando, em 
particular, os tipos de instrumentos que o governo pode 
emitir, permitindo-lhe atrair uma base diversificada 
de investidores. Isto suscita uma maior flexibilidade 
na definição da estratégia da dívida de médio prazo e 
melhora a sustentabilidade da dívida pública. Permite 
aos gestores da dívida identificar formas de aumentar 
a dívida transaccionável e, por conseguinte, opções 
e actividades no mercado secundário por parte dos 
investidores.

Este relatório analisa práticas de gestão da dívida 
específicas associadas a uma dívida mais transaccionável. 
Primeiro, analisa se os sistemas de corretores principais 
(CP) e certas práticas de leilão estão associadas a 
uma maior quantidade de dívida transaccionável. Em 
segundo lugar, examina se os governos podem tirar 
partido do desenvolvimento de relações mais fortes 
com as bolsas de valores nacionais e regionais. As 
bolsas de valores podem contribuir para a divulgação 
de informações sobre a dívida pública, aumentando os 
conhecimentos e a confiança na mesma.

Com base em dados extraídos do Monitor da Dívida em 
África (MDA) da Iniciativa Colaborativa para a Reforma 
Orçamental em África (CABRI), este relatório sugere que 
o recurso a sistemas de CP está associado a taxas de 
juros mais baixas para dívidas de curto prazo e a uma 
maior quantidade da dívida de longo prazo, ao contrário 
de a curto prazo (reduzindo o risco de refinanciamento 
e a probabilidade de incumprimento). A par disto, 
leilões frequentes e periódicos no mercado primário 
estão associados a dívidas mais transaccionáveis. Por 
último, sempre que as obrigações de dívida pública 
estão cotadas nas bolsas de valores nacionais, a dívida 
transaccionável aumenta substancialmente e uma 
percentagem muito maior desta dívida é de longo prazo.

Este relatório analisa cada um destes aspectos. A 
próxima secção identifica as vantagens dos sistemas de 
CP, bem como as vantagens dos mesmos em termos das 
taxas de juro e da sua composição. A terceira secção 
aborda a importância da realização de leilões frequentes 
e previsíveis. A quarta secção refere-se aos benefícios 
de a dívida pública estar cotada nas bolsas de valores. A 
secção final reúne algumas conclusões.

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Monitor da Dívida em África (MDA), lançado em Setembro de 2019, proporciona uma plataforma única 
para a partilha de informações sobre a dívida das administrações centrais em África, bem como a respeito 
das políticas, práticas e mecanismos institucionais para a gestão da dívida. Oferece vários instrumentos para a 
aprendizagem paritária entre países em matéria da emissão e gestão da dívida pública e perspectivas adicionais 
de interesse para os decisores relativas às capacidades e competências dos seus gabinetes de dívida no sentido 
de gerir a dívida e o risco associado.

Este relatório faz parte da série “Análise do MDA”, um conjunto de relatórios de pesquisa das tendências em 
matéria da gestão da dívida em África a partir das informações quantitativas e qualitativas disponíveis no MDA. 
Os outros dois relatórios disponíveis em 2019 são “Mais informação sobre a dívida, mais dívida transaccionável” 
e “Os três “C” para os GGD: coordenação, coerência e clareza”. Outros relatórios serão produzidos anualmente 
para conforme as informações no Monitor da Dívida em África venham a ser actualizadas.
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Os sistemas de CP consistem em acordos entre as instituições financeiras e as 
entidades públicas que emitem dívida interna. Em conformidade com estes 
acordos, as instituições financeiras (tipicamente, os bancos) comprometem-se a 
participar nos mercados de dívida pública a um determinado nível mínimo e a 
intervalos regulares. Isto permite ao governo garantir uma procura estável pela 
sua dívida denominada em moeda nacional. Em contrapartida, as instituições 
financeiras obtêm privilégios especiais nesse mercado de dívida primária, na 
qualidade de instituições financeiras seleccionadas para participar directamente 
nos leilões. 

Além destas vantagens imediatas para governos e os CP, os sistemas de CP 
contribuem de várias formas para o desenvolvimento do mercado primário. Os 
sistemas de CP aumentam a partilha de informações, o que facilita a determinação 
dos preços dos instrumentos de dívida pública. Mais informação, uma maior 
eficiência e uma gama mais ampla de instrumentos permitem o aprofundamento 
do mercado primário de dívida pública, o que contribui para a redução dos custos 
do endividamento público ao longo do tempo (World Bank 2010; Arnone & 
Ugolini 2005).
 
Além do mais, estas vantagens permitem que os sistemas de CP promovam o 
desenvolvimento do mercado secundário pois agem na qualidade “de intermediário 
entre [o governo…] e investidores de retalho. Neste contexto, a expectativa 
é que os corretores principais assumam o papel de parceiros do [governo] no 
desenvolvimento dos mercados [secundários] institucionais e de retalho”(Arnone 
& Ugolini 2005: 10). Na prática, os CP operam inicialmente num mercado primário 
para a dívida pública, rigorosamente controlado, e disponibilizam as suas posições 
a uma variedade de investidores num mercado secundário.

Em conjunto, há motivos para esperar que os sistemas de CP contribuam para 
reduzir os custos dos empréstimos e permitam aumentar as actividades do 
mercado secundário. O MDA da CABRI fornece informações que permitem avaliar 
se os sistemas de CP produzem estes mesmos efeitos em relação à dívida pública 
em África. Esta secção revela que os sistemas de CP estão associados a taxas juro 
inferiores para dívida de curto prazo e a mais dívida transaccionável de longo 
prazo. 

Os inquiridos do MDA foram solicitados a informar se possuíam um sistema de 
CP ou não. Os países foram classificados consoante as respostas “sim” ou “não”.  
A Figura 1 ilustra a relação entre a presença de sistemas de CP e a percentagem 
de dívida pública em moeda nacional, ao invés de em moeda estrangeira. Os 
sistemas de CP parecem estar associados com mercados de dívida em moeda 
nacional significativamente mais profundos. Especificamente, metade da divida 
dos países com sistemas de CP está denominada em moeda nacional, enquanto 
que nos países sem sistemas de CP, apenas um terço da dívida está denominada 
em moeda nacional. 

2. VANTAGENS DO SISTEMA DE 
CORRETORES PRINCIPAIS

Os sistemas de CP 
aumentam a partilha 
de informações, o que 
facilita a determinação 
dos preços dos 
instrumentos de dívida 
pública 
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A Figura 2 ilustra a relação entre os sistemas de CP e as maturidades da dívida 
transaccionável. Os países com sistemas de CP possuem mais 25 por cento de 
dívida transaccionável de longo prazo do que os países que não possuem sistemas 
de CP. Por outras palavras, os sistemas de CP propiciam a emissão de mais 
instrumentos transacionáveis de longo prazo.

Em conjunto, os sistemas de CP estão associados a vantagens significativas 
tanto nos mercados primários como secundários de dívida em moeda nacional. 
Isto faz sentido na medida em que os sistemas de CP implicam uma relação 
estreita entre o governo e os CP (World Bank 2007; Arnone & Ugolini 2005). A 
divulgação efectiva de informação por parte do emissor da dívida (o governo) 
em relação ao comprador (os CP) deverá resultar em taxas de juro mais baixas 
pois a determinação dos preços e, por conseguinte, a procura, são mais claras 
para a autoridade emitente. Esta partilha de informação entre o governo e os 
CP também torna os instrumentos com maturidades prolongadas mais apelativos 
aos compradores porque os CP têm mais confiança nos riscos associados com as 
diversas maturidades.
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Figura 1: Dívida em moeda nacional como % do total da dívida pública

Figura 2: Divida de longo prazo como % do total da dívida transaccionável em 
moeda nacional
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Independentemente do formato exacto (holandês, inglês ou outro) aplicado, a 
maioria dos governos recorre a leilões para a emissão de dívida aos seus CP pré-
selecionados num contexto de mercado fechado, em que uns poucos eventuais 
compradores apresentam propostas de compra da dívida pública. Os governos 
também podem oferecer subscrições aos CP, embora as respostas obtidas do 
MDA da CABRI indiquem que todos os países que oferecem subscrições também 
organizam leilões. Por exemplo, Madagáscar, Nigéria e Gana responderam, 
no MDA, que oferecem subscrições, mas recorrem, em primeira instância, ao 
processo de leilão.

A importância de emissões frequentes e previsíveis por leilão é evidente. É claro 
que não convém emitir tanta dívida ao ponto de a subscrição nos leilões ser 
baixa, mas as respostas do MDA revelam que emissões frequentes apresentam 
vantagens para a quantidade de dívida transaccionável na carteira uma vez que, 
quanto mais oportunidades de compra os CP têm, mais confiantes estarão de que 
poderão gerir bem as suas carteiras. Além da regularidade, a previsibilidade das 
emissões governamentais é importante para a confiança do investidor e a gestão 
da carteira. 

Leilões frequentes e previsíveis deveriam, por extensão, ajudar a desenvolver o 
mercado secundário porque, se os CP tiverem confiança no ritmo e na regularidade 
com que o governo prevê emitir dívida num determinado ano, poderão gerir e 
prever com mais facilidade os efeitos da compra da dívida transaccionável e sua 
posterior venda no mercado secundário. A par disso, conforme observado noutros 
contextos, a transparência, o planeamento e a coordenação, características 
implícitas nos leilões frequentes e previsíveis de obrigações de dívida pública, 
deveriam contribuir para aumentar a confiança dos investidores em mercado 
secundárias no sentido de comprar dívida pública (ver CABRI 2019b).

A informação disponível no MDA da CABRI revela o efeito de leilões frequentes e 
regulares do governo. Os países foram solicitados a indicar com que frequência 
realizam leilões de curto e longo prazos. Para as respostas relativas ao curto 
prazo, os países foram classificados consoante a frequência de emissão: semanal, 
quinzenal, mensal, trimestral ou irregularmente. 

Os países que emitem dívida pelo menos uma vez por mês registam pelo menos 
33 porcento mais dívida transaccionável, em comparação com os países que 
realizam leilões com menos frequência e a intervalos variáveis. A Figura 3 ilustra 
a percentagem média da dívida transaccionável em moeda nacional em relação 
à frequência dos leilões de dívida pública. Ilustra ainda que os países que emitem 
pelo menos mensalmente registam o dobro da dívida transaccionável em relação 
à dívida total que os países que realizam leilões com menos frequência. 

3. FREQUÊNCIA DOS LEILÕES E 
DÍVIDA TRANSACCIONÁVEL

Leilões frequentes 
aumentam a 
percentagem 
de dívida 
transaccionável na 
carteira ao aumentar 
a confiança dos 
investidores

6 Análise do Monitor da Dívida em África  



O Quadro 1 ilustra as frequências com as quais os países participantes no MDA 
realizam leilões da sua dívida em moeda nacional. Importantemente, a presença 
de pequenas e grandes economias e, mais especificamente, países com mais 
ou menos dívida em cada um dos grupos, sugere que as vantagens da emissão 
frequente ou regular não se cinge à necessidade de responder às necessidades de 
financiamento ou uma possuir economia suficientemente grande para justificar a 
emissão frequente e regular. Por outras palavras, independentemente do valor, 
os leilões frequentes e regulares de obrigações de dívida pública aumentam o 
montante da dívida transaccionável, em relação à não transaccionável, que um 
governo pode emitir. É preferível que os governos “diminuam gradualmente a 
frequência dos leilões nos mercados principais à medida que o mercado se vai 
desenvolvendo”, porque as emissões dirigidas ao mercado primário demasiado 
frequentes incentivam os CP a administrar as suas carteiras no mercado primário 
em vez de  recorrer ao mercado secundário (Arvai & Heenan 2008: 15). Porém, na 
maioria dos países participantes da CABRI, o mercado não está suficientemente 
desenvolvido para que esta preocupação seja uma prioridade. As evidências aqui 
apresentadas sugerem que a actividade regular e previsível do mercado primário 
é vantajosa, uma vez que inspira confiança tanto nos CP quanto nos investidores 
do mercado secundário.

Figura 3: Frequência dos leilões de dívida de curto prazo e % da dívida transaccionável em moeda nacional 
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Quadro 1: Frequência dos leilões de dívida pública 

Semanal Quinzenal Mensal Trimestral Varia

Camarões Madagáscar Burkina Faso Botsuana Gana

Essuatíni Seicheles Nigéria RCA

Quénia Côte d’Ivoire

Malawi Lesoto

Maurícia Libéria

Namíbia

Serra Leoa

África do Sul

Tunísia

Uganda
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Em alguns mercados emergentes e economias em desenvolvimento, os gabinetes 
de gestão da dívida pública recorrem às bolsas de valores para estimular do 
mercado secundário, quer directa quer indirectamente, conforme revelam as 
experiências em todo o mundo. Na Arábia Saudita, as obrigações de dívida pública 
de médio e longo prazos são disponibilizadas directamente ao público através da 
Bolsa de Valores da Arábia Saudita (Torchia 2018). Na Hungria, a dívida pública 
é emitida aos corretores principais em leilões quinzenais fechados, e depois é 
cotada na Bolsa de Valores de Budapeste, decorrendo as negociações nessa 
bolsa. Embora a Hungria não coloque obrigações de dívida pública directamente 
na bolsa, a oferta de dívida pública na bolsa de valores, após os leilões por via 
indirecta, estimula a actividade do mercado secundário ao proporcionar acesso 
aos investidores além da disponibilidade no mercado primário (Hungarian State 
Treasury 2018).

Estes governos registam algumas vantagens importantes da disponibilidade da 
dívida pública em grandes bolsas de valores nacionais. O gabinete de gestão da 
dívida (GGD) da Hungria observa que a bolsa de valores se tornou “o único meio 
de cotação de preços dos corretores principais”, contribuindo para a concentração 
de informações e maior eficiência na determinação de preços (Hungary 
Government Debt Management Agency 2019). Os ministros do governo saudita e 
funcionários do mercado obrigacionista observam as vantagens da transparência 
e da possibilidade de as obrigações de dívida pública serem cotadas nas bolsas de 
valores, com o objectivo final de “explorar novas fontes de procura” pela dívida 
pública (The National 2018).

O MDA da CABRI revela que os governos africanos com obrigações de dívida 
pública cotadas, de uma forma ou de outra, nas suas bolsas de valores nacionais 
registam mais dívida transaccionável. À partida, isto pode parecer evidente, 
já que a disponibilidade de obrigações de dívida pública nas bolsas de valores 
aumenta automaticamente a quantidade de dívida transaccionável emitida por 
um governo. Mas é importante ressaltar que esta é uma eventual ferramenta 
importante para a expansão do mercado secundário, aumentando a informação 
e a disponibilidade.

O MDA da CABRI perguntou: “As obrigações de dívida pública estão cotadas na 
bolsa de valores [nacional]?” De todos os entrevistados, só três dos participantes 
do MDA da CARI não possuem bolsas de valores nacionais ou regionais, todos os 
restantes possuem-nas. O Quadro 2 indica os países que asseguram a cotação das 
suas obrigações nessas bolsas de valores.

Como seria de prever, a cotação de obrigações de dívida pública nas bolsas 
de valores nacionais está associada a uma maior quantidade de dívida pública 
transaccionável. A Figura 4 revela que existe uma diferença de quase 10 pontos 
percentuais entre a dívida transaccionável e a dívida não transaccionável, 
consoante as obrigações de dívida pública estejam cotados na bolsa de valores 
nacional (na direita da figura) ou não (na esquerda da figura) (ver as barras azuis). 
Revela ainda que, entre essa dívida transaccionável, a cotação de obrigações na 
bolsa de valores está associada a uma dívida de longo prazo 50% superior à dos 
países cujas obrigações não estão cotadas numa bolsa de valores nacional ou 
regional.

4. BOLSAS DE VALORES 
E DÍVIDA PÚBLICA 
TRANSACCIONÁVEL 

Os governos 
africanos com 
obrigações de 
dívida pública 
cotadas, de uma 
forma ou de outra, 
nas suas bolsas de 
valores nacionais 
têm mais dívida 
transaccionável
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Não Sim

Botsuana Camarões

Burkina Faso Côte d'Ivoire

RCA Essuatíni

Lesoto Gana

Libéria* Quénia

Madagáscar* Malawi

Maurícia Namíbia

Seichelles Nigéria

Serra Leoa África do Sul

Tunísia

Uganda

*Indica que o país não possui uma bolsa de valores 
nacional ou regional (pergunta MDA 3.4.1.1)

Quadro 2: As obrigações de dívida pública estão cotadas 
na bolsa de valores nacional?

Figura 4: Dívida pública cotada na bolsa de valores 
nacional ou regional e dívida transaccionável
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Notavelmente, o ADM da CABRI também indica que existe espaço nos países 
inquiridos para uma maior coordenação entre os GGD e as bolsas de valores. Foi 
perguntado aos países “com que frequência o GGD e a bolsa de valores nacional 
se reúnem?” As respostas variam consideravelmente, tendo todos, excepto três 
países, indicado que o GGD se reúne com a bolsa de valores apenas quando 
necessário ou nunca. Face aos benefícios observados noutras partes do mundo 
sempre que os GGD coordenam e utilizam as bolsas de valores nacionais com 
regularidade, esta é provavelmente uma área em que os entrevistados do MDA 
podem melhorar as práticas de gestão da dívida.

Com regularidade (seminal ou 
quinzenalmente) Irregularmente (ad hoc) Nunca/Incerto

Camarões Côte d’Ivoire Botswana

Gana Quénia Burkina Faso

Malawi Maurícia República Centro-Africana

África do Sul Namíbia Essuatíni

Nigéria Lesoto

Seicheles Serra Leoa

 Tunísia

  Uganda

Quadro 3: Com que frequência se reúnem os GGD e as bolsas de valores?
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Este relatório debruçou-se sobre as estruturas de emissão relacionadas com uma 
dívida pública mais transaccionável. As tendências foram extraídas das respostas 
ao MDA da CABRI, da literatura acadêmica, da literatura política e de outros 
estudos da CABRI. Foram retirados três pontos essenciais para os gestores da 
dívida que procuram desenvolver o mercado nacional.

Primeiro, os sistemas de CP apresentam inúmeras vantagens. Além das opções 
de subscrição e emissões ad hoc, os sistemas de CP fomentam uma coordenação 
estreita entre os agentes do mercado primário e o governo. Constatou-se que a 
partilha de informações e a coordenação não somente contribuem para outros 
elementos da gestão da dívida (CABRI 2019a, b) como também são elementos 
essenciais de qualquer sistema de CP e produzem vantagens semelhantes. Neste 
relatório, constatámos que as taxas de juro de curto prazo são mais baixas e que 
mais dívida transaccionável é longo prazo quando os países utilizam sistemas de 
CP. Isto, além da vantagem fundamental do sistema CP de assegurar a participação 
do mercado primário.

Em segundo lugar, e de modo associado, os países que organizam leilões 
periódicos a intervalos pelo menos mensais, emitem três a cinco vezes mais 
dívida transaccionável que os países onde as emissões são menos frequentes 
ou com uma periodicidade mais alargada, o que sugere que a realização de 
leilões previsíveis e relativamente frequentes proporciona condições favoráveis à 
emissão de uma quantidade significativamente maior de dívida transaccionável. 
As razões prováveis por esta situação encontram-se enunciadas na Secção 3 
acima. Embora a procura por dívida pública seja influenciada por vários factores, 
as diferenças entre os países representados no MDA no que tange à dimensão 
da economia e da dívida, sugere que até os governos que emitem menos dívida 
podem beneficiar da emissão de quantidades inferiores de dívida mas com maior 
frequência. Independentemente da dimensão, a periodicidade e a previsibilidade 
são factores mais positivos que intervalos ad hoc ou varáveis.

Em terceiro lugar, os governos que mantêm relações com as bolsas de valores 
nacionais tendem a emitir mais dívida transaccionável. Este relatório analisa 
apenas a cotação das obrigações na bolsa. A coordenação entre o governo e a bolsa 
de valores, com o objectivo de pelo menos assegurar a cotação da dívida publica, 
é relativamente simples. Aqui também, reiterando os temas de maximização da 
transparência e a partilha de informações nos mercados primário e secundário, 
esta constatação enquadra-se na literatura de forma mais lata. Também sugere 
uma forma relativamente simples pela qual os governos podem amplificar as 
actividades do mercado secundário e, assim, a sustentabilidade financeira. 

5. CONCLUSÃO

Os sistemas de 
CP fomentam uma 
coordenação estreita 
entre os agentes do 
mercado primário e o 
governo
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