
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS – 

ICEAC 

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

ADRIANO AMORIM DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIDORES NO MERCADO 

DE CAPITAIS BRASILEIRO DE 2000 A 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Grande 

2016



1 

 

 

 

 

 

 

Adriano Amorim de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS E INVESTIDORES NO MERCADO 

DE CAPITAIS BRASILEIRO DE 2000 A 2015 

 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito 
parcial para a obtenção do título de Bacharel, 
pelo Curso de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG.  
 

 

     Orientador: Prof. MSc. Carla Teresinha do 
Amaral Rodrigues 

 

 

 

 

 

Rio Grande 

2016 



2 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a DEUS, por ter chegado ao fim desta longa e 

complexa jornada, sem me deixar desistir ou desanimar, apesar de muitas vezes tudo 

contribuir para isso. 

Aos meus pais, Margarida e José, que não estão aqui de corpo presente para 

ver mais esta conquista, mas que tenho certeza que estão em espirito.  

À minha filha Isabella e esposa Vanessa, pelo apoio e paciência, pois tudo 

que fiz, faço e vou fazer, é por vocês. 

À minha orientadora Carla, pela paciência e estar sempre disponível para tirar 

dúvidas e me auxiliar, e a todos os professores, pois vou lembrar de todos com muito 

carinho, e todos, sem exceção, foram espelhos para mim. 

Agradeço também a todos meus colegas, que não vou citar nomes para não 

cometer alguma injustiça de esquecer alguém, mas principalmente os de 2016, que 

viraram mais que colegas, viraram amigos. 

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não existe almoço grátis”. (Milton Friedman) 



4 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a participação de empresas e investidores 

no mercado de capitais brasileiro de 2000 a 2015, analisando os possíveis motivos 

que levaram ao aumento ou diminuição da participação dos mesmos. Com a intenção 

de alcançar este objetivo, foi realizada uma descrição das características de um 

fenômeno, no caso, a exploração da participação de empresas e investidores no 

mercado de capitais no período analisado, pesquisando dados e variantes que 

expliquem essa evolução. Além disso foram feitas revisões sobre a literatura e dos 

componentes pertencentes a este mercado complexo. Para isso, a metodologia 

utilizada tem caráter analítico descritivo, que tem por objetivo descrever as 

características que expliquem um fenômeno. Para corroborar, também foi feita uma 

verificação bibliográfica, revisões sobre a literatura e dos componentes pertencentes 

a este mercado, utilizando para o estudo coletas de dados e informações em livros, 

revista e principalmente nos sites da Bovespa, Banco Central e CVM. E assim 

conseguindo alcançar os objetivos propostos neste trabalho. Como resultado 

observou-se que a evolução do mercado de capitais acompanha as altas e baixas da 

economia interna e externa, sendo que em momentos de oscilação ou crise, há reação 

por parte de empresas e investidores.  

 

 

Palavras-chave: Mercado de Capitais, Empresas, Investidores. 
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ABSTRACT 

 

This study aims a check of the participation of companies and investors in the Brazilian 

capital market from 2000 to 2015, analyzing the possible reasons that led to the 

increase or decrease in participation. In order to achieve this, a description of the 

characteristics of a phenomenon was held in the case, exploring the participation of 

companies and investors in the capital market during the period analyzed, searching 

data and variants that explain this evolution. Also were made reviews of the literature 

and components belonging to this complex market. For this, the methodology used is 

descriptive analytical character, which aims to describe the characteristics that explain 

a phenomenon. To support, it was also made a bibliographic verification, review of the 

literature and reviews of components belonging to this complex market, using to the 

study, data collection and information, books, magazines and especially the sites of 

Bovespa, Central Bank and CVM. And thus managing to reach the objectives proposed 

in this study. As a result it was observed that the evolution of the capital market follows 

the ups and downs of internal and external economy, and in oscillation times or crisis, 

no reaction by companies and investors. 

 

 

Keywords: Capital maket, Companies, Investors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado de capitais e financeiro tem uma grande importância dentro da 

economia de qualquer país (BEKAERT; GARCIA; HARVEY, 1995). Segundo Haberler 

(1976), o desenvolvimento e o crescimento econômico de um país dão-se por dois 

fatores primordiais que são: poupança e investimento.  Para a Teoria Clássica há 

apenas dois agentes representativos: os poupadores e os investidores, sendo estes 

dependentes daqueles.  

Um dos objetivos da teoria econômica é, justamente, estudar a alocação 

eficiente dos recursos de modo a maximizar sua utilidade para todos os participantes 

do mercado e, consequentemente, do país, sendo o mercado de capitais, um meio 

para essas alocações. Para Carvalho (2000), a liquidez proporcionada pelo mercado 

de capitais pode alocar os recursos com mais eficiência na economia, à medida que 

os recursos de projetos com baixos retornos e curta maturação são redirecionados 

para projetos com altos retornos e longa maturação.  

Nos últimos anos, principalmente a partir do ano 2000, o mercado de 

capitais vem se tornando cada vez mais um instrumento de crescimento econômico, 

tanto para as empresas como para o Brasil, pois o crescimento das transações neste 

mercado gera mais oportunidades para as empresas investirem em seus setores, 

desenvolvendo os mesmos. Para corroborar para a evidência de seu crescimento, 

Pereira, Crispim e Savoia (2013), relatam que o mercado de ações brasileiro tem se 

desenvolvido consistentemente nos últimos anos, sendo que o IBOVESPA1 saiu de 

um patamar de 4000 pontos em 1988 para mais de 50 mil pontos em 2012. Dada essa 

importância, o mercado de capitais brasileiro passou, e ainda vem passando por 

grandes alterações, que tem possibilitado uma transformação e evolução do mesmo

                                                             
1 IBOVESPA – Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que mede o comportamento do mercado a 

vista da Bolsa de Valores de São Paulo através de uma Carteira Teórica composta pelas ações mais 

negociadas neste mercado e que tenham participado de pelo menos 80% dos pregões do ano anterior. 
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para que venha desempenhar sua principal função de financiador econômico, e 

também se tornar uma alternativa interessante de investimento.  

Podem exemplificar algumas dessas transformações a criação da 

Comissão de Valores Monetários (CVM) em 1976 pela Lei Nº 6.385, o Novo Mercado 

da Bovespa implementado no ano 2000, a criação da nova lei S/As, através da lei nº 

11.638/07, o sistema Home Broker2 em 1999, e a criação do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) em 2005, cujo objetivo conjunto é melhorar a 

qualidade da informação fornecida pelas empresas brasileiras.  

Além das transformações institucionais, a estabilidade econômica é 

necessária para garantir a eficiência desse mercado. Visto que após a implementação 

do Plano Real, o mercado financeiro teve um crescimento substancial, de tal maneira 

que a capitalização através do mercado de ações teve um crescimento, tanto em 

volumes negociados como na alocação mais eficiente (NUNES; COSTA JUNIOR; 

MEURER, 2005).  

O mercado de capitais, mais especificamente o acionário, diminui o risco 

de novos investimentos para as empresas. Estes por sua vez, incentivam as 

inovações, sendo uma das variáveis de maior impacto no crescimento e 

desenvolvimento de um país. Além disso, o mercado acionário é provedor da 

democratização e da socialização do capital, pulverizando a propriedade das 

empresas entre os investidores. Conforme Rodrigues (2012; p. 119), “o processo de 

pulverização, ao longo do tempo, tende a intensificar-se.”  

Dessa forma, observa-se que um mercado de capitais forte traz benefícios 

diretos para a atividade econômica de um país, pois além de aumentar as alternativas 

de financiamento do investimento, também eleva a competitividade econômica como 

um todo, garantindo menor vulnerabilidade da economia às crises financeiras. A 

profissionalização e regulamentação do mercado acionário, só tende estimular cada 

vez mais as empresas e investidores a participarem deste ambiente de mercado, tanto 

residentes como estrangeiros. 

Todo esse trâmite é importante tanto para investidores como para 

empresas. Para o investidor através da obtenção de lucros com as ações, que detém 

                                                             
2 Segundo Pinheiro e Gomes, (2008) o Home Broker é um canal de comunicação entre os investidores 

e as Sociedades Corretoras credenciadas na BOVESPA.  
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ou com negociações; para as empresas através da valorização da sua marca, 

passando a ter uma imagem mais sólida como instituição. Tendo a empresa que zelar 

por sua marca, informando sempre ao mercado os fatos importantes nos quais ela 

passa. Dessa forma, a empresa mais transparente é mais valorizada pelos 

investidores, o que se reflete no preço da ação da companhia. 

Observa-se que com o objetivo de proporcionar recursos financeiros para 

as empresas e atrair o pequeno investidor, o mercado de capitais tem sido de grande 

importância para a economia do Brasil, o qual vem sofrendo com as crises 

internacionais, e problemas políticos, que afetaram a economia do país, e assim 

podendo afetar as decisões de empresas e investidores. E as empresas que tem 

considerado isso como forma barata de financiar seus investimentos, em 

contrapartida, também vem se tornando uma forma lucrativa para o investidor 

capacitado, onde seus lucros são bem mais significativos perante a escolha de deixar 

o dinheiro em uma caderneta de poupança ou até mesmo de um investimento real na 

economia, tornando o assunto de extrema relevância, principalmente para o cenário 

atual em que se encontra a economia, e um estudo atualizado ajudará a entender 

melhor o funcionamento deste meio muito complexo, e que no qual vem atraindo cada 

vez mais participantes, tendo grande repercussão econômica. 

Diante de toda essa importância que o mercado de ações tem dentro da 

economia brasileira, surgiu a motivação em relação ao assunto, em ter dados 

atualizados referentes ao comportamento do mercado. Como empresas e investidores 

tem reagido a mudanças e uma maior regularização do sistema financeiro? Para Forti, 

Peixoto e Santiago (2009), o mercado de capitais brasileiro, mesmo passando por 

transformações e evoluções, ainda se revela como semiforte. 

Com isso, o objetivo do trabalho é verificar o número de empresas 

participantes que resolveram abrir ou fechar seus capitais, bem como analisar os 

crescimentos e financiamentos via abertura de capitais e a participação de 

investidores no período 2000 a 2015. 

Para alcançar este objetivo será realizada a descrição das características 

de um fenômeno, no caso, a exploração da participação de empresas e investidores 

no mercado de capitais no período analisado, pesquisando dados e variantes que 

expliquem essa evolução. Serão feitas revisões sobre a literatura e dos componentes 

pertencentes a este mercado complexo. 
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A metodologia é um aspecto muito importante para a realização de 

qualquer trabalho científico, sendo de suma importância a escolha certa do método a 

ser utilizado.  

A metodologia é compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, 
compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de 
uma pesquisa acadêmica. A Metodologia, em um nível aplicado, examina, 
descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta 
e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e à 
resolução de problemas e/ou questões de investigação (PEDRANOV; 
FREITAS, 2013, p. 14). 
 

A metodologia utilizada para execução deste trabalho tem caráter analítico 

descritivo, pois tem como objetivo descrever as características que expliquem um 

fenômeno. Também é bibliográfica, partindo de referências teóricas sobre o assunto 

tratado no projeto, e assim conseguir alcançar os objetivos propostos neste trabalho. 

Pois conforme Heerdt e Leonel (2007), uma pesquisa bibliográfica busca explicar um 

problema a partir de teorias publicadas em diversas fontes, sendo fundamental para 

que se conheça e analise um tema.  

Serão feitas revisões sobre a literatura e revisões dos componentes 

pertencentes a este mercado complexo, utilizando para o estudo, coletas de dados e 

informações em livros, revistas e principalmente nos sites da Bovespa, do Banco 

Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  

Assim o presente trabalho será apresentado da seguinte forma: na primeira 

parte encontra-se uma introdução ao assunto em estudo, contendo os objetivos e 

metodologia; na segunda parte é feito um referencial teórico e literário de trabalhos 

empíricos. Já o terceiro e quarto capítulos abrangem a participação de empresas e 

investidores no mercado de capitais, fechando com o quinto capítulo que são as 

considerações finais encontradas ao longo da pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo, será realizado uma análise abordando o mercado de 

capitais com ênfase nas empresas de capital aberto e investidores, explorando os 

principais conceitos necessários para o melhor entendimento, passando por alguns 

trabalhos empíricos. Portanto, é fundamental introduzir algumas noções básicas sobre 

o funcionamento do mercado de capitais em si, para que se compreenda melhor as 

funções e o funcionamento. 

 

2.1 Sistema Financeiro 

 

O Sistema Financeiro tornou-se de fundamental importância para 

dinamizar os mercados financeiros, sendo através dele que serão angariados 

recursos no qual se destinarão para possíveis investimentos. Tendo a finalidade de 

designar os recursos disponíveis dos poupadores para os agentes investidores.  

 

Define-se sistema financeiro de um país como o 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, 2014, p. 36). 

 

O Sistema Financeiro propicia toda a estrutura necessária ao bom 

funcionamento do Mercado de Capitais, que se encontra inserido em seu âmbito. 

Buscando maximizar a circulação e utilização dos recursos financeiros, baseando-se 

no crédito ou no mercado de capitais. Não é difícil perceber a importância desse 

sistema para o adequado funcionamento e crescimento econômico de uma nação. 
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Figura 1 - Organograma do Sistema Financeiro Brasileiro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na CMN 

 

2.2 Mercados de Capitais 

  

O Mercado de Capitais é composto por um conjunto de instituições que 

vão, desde bolsas de valores, sociedades corretoras, bancos de investimentos até 

bancos de desenvolvimentos, englobando diversas instituições financeiras. Neste 

mercado, são negociados títulos e valores mobiliários que tem por objetivo a 

capitalização das empresas, dando liquidez aos títulos emitidos por elas gerando 

recursos financeiros para as empresas. 

 Ainda, conforme Pinheiro (2009, p. 174) 

 

O mercado de capitais pode ser definido como um conjunto de instituições e 

de instrumentos que negociam com títulos e valores mobiliários, objetivando 
a canalização dos recursos dos agentes compradores para os agentes 
vendedores. Ou seja, o mercado de capitais representa um sistema de 
distribuição de valores mobiliários que tem o propósito de viabilizar a 
capitalização das empresas e dar liquidez aos títulos emitidos por elas. 

 

Sendo todas as negociações que nele são realizadas controladas e 

acompanhadas por órgãos que desempenham funções de regulamentação, 

normatização, fiscalização e assessoria relativa as suas atividades, os quais são 

compostos por: Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil 
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(Bacen), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Comissão Técnica da Moeda e 

do Crédito. 

 

2.2.1 Conselho Monetário Nacional (CMN)  

  

O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo deliberativo do sistema 

financeiro nacional. Ele tem como intuito formular a política da moeda e crédito, de 

acordo com a Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, visando o progresso 

econômico e social do país. É de sua atribuição decretar as diretrizes de política 

monetária, cambial e de crédito; regular as condições de constituição, funcionamento 

e fiscalização das instituições financeiras; e disciplinar os instrumentos de política 

monetária e cambial. (KERR, 2011) 

A composição do CMN foi modificada com a instituição do Plano Real, à 

qual era composta por 20 membros, ficando reduzida a três: Ministro de Estado da 

Fazenda, na qualidade de presidente, Ministro de Estado de Planejamento e 

Orçamento e Presidente do Banco central do Brasil.  

A Lei n° 4.595 estabelece os seguintes objetivos para o CMN: 

a) Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da 

economia nacional e de seu processo de desenvolvimento; 

b) Regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo os surtos 

inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa; 

c) Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de 

pagamento do país; 

d) Orientar a aplicação dos recursos das instituições e dos instrumentos 

financeiras públicas ou privadas, orientando o desenvolvimento equilibrado da 

economia nacional; 

e) Proporcionar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 

financeiros, de forma a tornar mais eficiente o sistema de pagamento e mobilização 

de recursos; 

f) Zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras; 

g) Coordenar as políticas monetárias, creditárias, orçamentárias, fiscal e da 

dívida pública interna e externa.  
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A lei n° 4.595 estabelece também quais as funções específicas do CMN: 

a) Autorizar as emissões de papel-moeda; 

b) Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central; 

c) Fixar diretrizes e normas da política cambial;  

d) Disciplinar o crédito em suas modalidades e as formas de operações 

creditícias; 

e) Estabelecer limites para a remuneração das operações e serviços 

bancários ou financeiros; 

f) Determinar as taxas do recolhimento compulsório das instituições 

financeiras; 

g) Regulamentar as operações de redesconto de liquidez; 

h)  Autorizar o Banco Central i monopólio de operações de câmbio quando 

o balanço de pagamentos o exigir; 

i) Estabelecer as normas a serem requeridas pelo Banco central nas 

transações com títulos públicos; 

j) Regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as 

instituições financeiras que operam no país. 

  

2.2.2 Banco Central do Brasil (Bacen) 

  

O Banco Central do Brasil (Bacen), é um órgão executivo do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN). Criado pela Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 

sendo uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, no qual tem como 

objetivo, executar e fiscalizar o cumprimento de todas as normas expedidas pelo 

Conselho Monetário Nacional, zelar pela adequada liquidez da economia, manter as 

reservas internacionais do país em nível satisfatório, assegurar a formação de 

poupança em níveis apropriados e garantir a estabilidade e o aperfeiçoamento do 

Sistema Financeiro Nacional. (PINHEIRO, 2009) 

A Lei n° 4.4945 estabelece as seguintes funções ao Bacen: 

a) Emitir papel-moeda e moeda metálica, nas condições e nos limites 

autorizados pelo Conselho Monetário Nacional; 

b) Executar os serviços do meio executante; 

c) O recebimento dos depósitos compulsórios dos bancos; 
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d) Realizar operações de redesconto e empréstimos e instituições 

financeiras; 

e) Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros 

papeis; 

f) Efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra 

e venda de títulos públicos federais; 

g) Emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; 

h) Exercer o controle de crédito sob todas as suas formas; 

i) Exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando 

necessário. 

j) Autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinâmica operacional, de 

todas as instituições financeiras; 

k) Estabelecer as condições para exercício de quaisquer cargos de direção 

nas instituições financeiras privadas; 

l) Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de 

capitais; 

m) Controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto 

funcionamento do mercado cambial. 

 

2.2.3 Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

  

A CVM também é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, 

instituída peal Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976. É responsável por 

regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários 

brasileiro. (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2009) 

Uma de suas principais funções é cuidar para que investidores tenham 

acesso a informações das companhias abertas e dos fundos de investimentos, 

garantindo a transparência do mercado para o investidor, e para que todos tenham 

acesso a informação de maneira uniforme. 

Com a aprovação da nova lei das S. As., foi transformada em uma agência 

reguladora autônoma e independente, passando a usufruir de autonomia financeira 

através de orçamento próprio, com autoridade administrativa autônoma e estabilidade 
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de seus dirigentes, que passaram a ser nomeados pelo Presidente da República com 

aprovação do Senado e com mandato fixo de cinco anos. 

A Comissão de Valores Mobiliários tem como principais funções, regular e 

fiscalizar: 

a) Registro de companhias abertas 

b) Registro de distribuição de valores mobiliários; 

c) Administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; 

d) Negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; 

e) Organização, funcionamento e operações das bolsas de valores; 

f) Credenciamento de auditores independentes, administradores de 

carteiras de valores mobiliários, consultores e analistas de investimentos; 

g) Suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou 

autorizações; 

h) Suspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado 

valor mobiliário, ou decretar recesso de bolsa de valores. 

 

2.2.4 Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (COMOC) 

  

 A Comissão Técnica da Moeda e do Crédito está subordinada ao Conselho 

Monetário Nacional possuindo como papel básico a função de regulamentar 

as decisões do Conselho Monetário Nacional. 

A COMOC foi criada junto com o Conselho Monetário Nacional, pela Lei n° 

9.096 de 1995 no Art. 9° e é composta pelos seguintes membros: 

a) Presidente do Banco do Brasil (coordenador) 

b) Presidente da Comissão de Valores Mobiliários 

c) Secretário Executivo do Ministério da Fazenda 

d) Secretário Executivo do Ministério do Planeamento Orçamento e Gestão 

e) Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda 

f) Secretário do Tesouro Nacional  

g) Quatro diretores do BACEN 

Tendo como principais competências: 

a) Propor a regulamentação das matérias de competência do CMN; 
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b) Manifestar-se, na forma prevista em seu regimento interno, previamente, 

sobre as matérias de competência do CMN, especialmente aquelas constantes da Lei 

4.595; e 

c) Outras atribuições que lhes forem conferidas. 

 

2.3 Ativos Mobiliários  

  

Denominam-se valores mobiliários, quando ofertados publicamente, 

quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de 

participação, ou remuneração, cujos rendimentos advém do esforço do investidor. 

(CVM, 2015) 

Para as entidades que os emitem, os valores mobiliários representam uma 

forma de financiamento alternativa, enquanto para os investidores são uma forma de 

aplicação de poupanças que se caracterizam por uma grande variedade de níveis de 

risco e de potencialidade de rentabilidade. 

Os principais títulos negociados no mercado de capitais são os ativos 

mobiliários representativos do capital de empresas, como as ações, debêntures 

conversíveis em ações, bônus de subscrição e commercial papers que permitem a 

circulação de capital para custear o desenvolvimento econômico. 

Para compatibilizar os diversos interesses entre companhias e 

investidores, estes recorrem aos intermediários financeiros, que cumprem a função 

de reunir investidores e companhias, propiciando a alocação eficiente dos recursos 

financeiros na economia. O papel dos intermediários financeiros é harmonizar as 

necessidades dos investidores com as das companhias abertas.  

 

2.3.1 Ações 

 

As ações são títulos de renda variável, emitidos por uma empresa de capital 

aberto, denominada sociedade anônima, que representa a menor fração em que se 

divide o capital da empresa que o emitiu. (KERR, 2011) 

Um investidor que possui um percentual em ações de uma determinada 

empresa, nada mais é, do que sócio proprietário da mesma. Ações essas que podem 

ser negociadas na bolsa de valores, sendo revertida em dinheiro real, ou o possuidor 

http://entendendobancos.blogspot.com.br/2014/03/cmn-lei-n-4595-311264.html
http://entendendobancos.blogspot.com.br/2014/03/cmn-lei-n-4595-311264.html
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das ações pode optar por permanecer com a ação e participar dos resultados 

financeiros da empresa e seus dividendos. 

Conforme Lagioia (2007, p. 56), “ação é a menor fração do capital social da 

sociedade anônima, ou companhia, denominação deste tipo de empresa na legislação 

brasileira. ” As ações podem ser de dois tipos: ordinárias ou preferenciais. As ações 

ordinárias (ON) dão ao seu detentor o direito a voto nas assembleias gerais, além de 

proporcionarem participação nos resultados da empresa. Os dividendos, não são 

prioritários para este tipo de ação.  

Já as ações preferenciais (PN), garantem ao seu proprietário a prioridade 

na distribuição de dividendo, sendo geralmente um percentual maior que o das ações 

ordinárias, em contrapartida não possuem direito a voto. Também em situações em 

que a empresa entra em processo de falência ou de dissolução, esse acionista tem 

prioridade no recebimento dos recursos oriundos da venda dos ativos da companhia. 

As ações preferenciais são as mais procuradas por investidores, apresentando maior 

liquidez. 

Segundo Pinheiro (2009, p. 209), “dividendos são valores representativos 

de parte dos lucros da empresa, que é distribuído aos acionistas, em dinheiro, na 

proporção das quantias de ações possuídas.” Que nada mais é do que os resultados 

dos lucros obtidos da empresa. 

O mercado de ações é divido em dois seguimentos, que são: o mercado 

primário, o qual a companhia emite títulos novos para serem colocados no mercado, 

e são negociados pela primeira vez, e é quando entra recursos nos cofres da empresa; 

e o mercado secundário, onde são negociadas as ações que após terem sido 

colocadas no mercado primário, sendo transacionadas pela segunda vez entre 

ofertantes e demandantes. Só que nesta negociação, a companhia emitente não 

recebe recursos, como acontece no mercado primário, apenas as ações trocam de 

mãos.  

Sendo que o investimento em ações é ocasionado na perspectiva de lucros 

resultantes do rendimento das próprias em posse e sua valorização no mercado de 

balcão ou bolsa de valores.  

 

 

2.3.2 Debêntures 
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Conforme Kerr (2011, p. 87), “Debêntures são títulos de dívida, e os 

debenturistas são os credores da empresa das quais adquiriram debêntures. ” 

As debêntures são títulos de dívida de médio e longo prazo emitidos pelas 

companhias de capital aberto, para obter recursos, que são normalmente destinados 

a financiamento de projetos de investimentos ou alongamento do perfil do passível. 

São basicamente empréstimos que o investidor faz a empresa emissora. 

As debêntures garantem a seus titulares uma remuneração certa num 

prazo certo, não dando direito a participação nos lucros da empresa. Os detentores 

de debêntures são credores que esperam receber juros periódicos e reembolso do 

valor nominal da mesma, na data de seu vencimento. São um dos investimentos mais 

antigos no Brasil, sendo sua legislação original desde os tempos do império, 

mantendo-se até hoje. 

Considerando a possibilidade de as debêntures serem conversíveis ou não 

em ações, elas têm a possibilidade de ter conversibilidade em suas cláusulas, ou seja, 

títulos de renda fixa que podem se transformar em títulos de renda variável. Devido a 

essa conversibilidade, elas podem ser classificadas em: 

a) Conversíveis em ações – são aquelas que podem ser convertidas em 

ações de emissão da empresa, nas condições estabelecidas pela escritura de 

emissão; 

b) Simples – são aquelas resgatadas no prazo de vencimento; 

c) Permutáveis – são as que podem ser transformadas em ações de 

emissão de outra companhia que não a emissora dos papéis, ou ainda, menos 

frequente, em outros tipos de bens, tais como títulos de crédito. Esse tipo de debênture 

não é muito utilizado pelas empresas.  

As garantias das debêntures podem ser ativos da empresa emissora, com 

ou sem garantia da instituição financeira que as lança no mercado. As quais existem 

quatro tipos: 

d) Garantia Real – são aquelas garantidas por bens dados em hipoteca 

penhor ou anticrese, pela própria empresa emissora, por empresas de seu 

conglomerado ou por terceiros; 

e) Garantia Flutuante – dá ao debenturista o privilégio geral sobre o ativo 

da empresa, o que impede a negociação dos bens que o compõe. Porem elas 

possuem preferência de pagamento sobre outros créditos; 



24 

 

f) Quirógrafas – são aquelas em que os debenturistas não gozam de 

preferência e são pagos mediante rateio do saldo existente em caixa, no caso de 

falência da empresa; 

g) Subordinadas – são debêntures sem garantia, que precedem apenas 

aos acionistas no ativo remanescente, em caso de liquidação da empresa.      

 

2.3.3 Bônus de Subscrição 

 

Bônus de subscrição são títulos negociáveis que a companhia poderá 

emitir, dentro do limite de aumento do capital autorizado no estatuto, dando ao seu 

titular o direito de subscrever ações, quando houver aumento do capital social. 

(MIRANDA, 2011, p. 3)     

São títulos normativos negociáveis que conferem ao seu proprietário o 

direito de subscrever novas ações do capital social da companhia emissora, dentro do 

limite de aumento de capital autorizado em seu estatuto. É considerado como uma 

vantagem adicional concedida aos acionistas, que gozam de preferência na 

subscrição das ações. 

A compra de um bônus de subscrição garante ao acionista o direito e/ou 

preferência de comprar ações desta mesma empresa dentro de um prazo 

estabelecido, por um preço pré-determinado. No caso de o acionista não efetuar a 

compra no período estipulado este perderá seu direito e não terá restituição do valor 

pago antecipadamente.  

Por serem valores mobiliários, os bônus de subscrição podem ser 

livremente negociados em bolsa de valores ou em mercado de balcão. Tal como as 

ações de uma companhia aberta, o preço dos bônus de subscrição pode ser 

livremente definido, de acordo com a oferta e demanda do mercado. 

  

 

 

 

2.3.4 Commercial Papers 
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Commercial papers, ou notas promissórias comercias, são título de dívida 

emitidos por uma empresa sociedade anônima para captação de recursos de curto 

prazo. Podendo contar com garantias oferecidas pela empresa emissora, não sendo 

obrigatório. Este tipo de título pode ter remuneração prefixada ou pós-fixada, sendo a 

mais comumente negociada. 

Segundo definição de Borges e Lopes (2001, p. 291), 

 

 É um título negociável, como valor mobiliário, sem garantia, 
representado por uma nota promissória comercial, emitido por 
sociedades por ações brasileiras, independentemente da origem de seu 
controle acionário, e destinado à oferta pública, de acordo com previsão 
estatutária. 

 

A companhia que a emite promete pagar ao comprador uma soma de valor 

em uma data futura. Geralmente não são requisitados ativos em garantia para a 

emissão, sendo exigido apenas a liquidez do título e uma classificação de risco 

favorável da empresa emissora. Tendo como características: 

a) Cartularidade, pois tem existência documental; 

b) Literalidade, com teor escrito representativo da obrigação e do crédito; 

c) Autonomia, pois cada obrigação que se origina do título é autônoma, 

independente das outras;  

d) Abstração, pois circula como documento abstrato, ou seja, entre pessoas 

que não foram parte na relação originária. 

Mas o commercial papers presenta como sua principal característica e que 

o torna atraente é a flexibilidade e a livre determinação de prazos. No momento da 

emissão dos títulos, a empresa emissora e o investidor comprador discutem não 

apenas o percentual de juros, mas também os prazos. 

O commercial papers também é diferenciado de outros títulos de crédito, 

por serem individuais e singulares, enquanto outros são emitidos em série ou em 

bloco, sendo uma série, com igual valor nominal, conferindo aos seus titulares os 

mesmos direitos. 
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2.4 Bolsa de Valores 

 

Para serem negociadas as ações, é necessário haver um local para que 

aconteça de forma transparente e organizada. E é com esse intuito que surge a bolsa 

de valores. Sendo que a origem da bolsa de valores é muito remota, ao ponto de que 

muitos historiadores nunca chegaram à um consenso, mas a mais afeiçoada remonta 

à época dos gregos e dos romanos. 

A primeira Bolsa de Valores que se tem conhecimento foi a bolsa de Bourse 

de Paris, em 1641. No Brasil, foi criado a atividade do “Corretor Oficial de Fundos 

Públicos” através do Decreto n.º 7, de 14 de junho de 1845, o qual era sujeito a 

nomeação do Ministro da Fazenda. Já em 1895 foi fundada a Bolsa a Bolsa de Títulos 

de São Paulo, mas foi só a partir de 1964, com a criação das leis da Reforma Bancária 

e de Mercado de Capitais, em que as Bolsa de Valores assumiram suas principais 

funções. 

Segundo define Lagioia (2007, p. 47), 

 

As bolsas de valores, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1.656/89 
do CMN, constituem-se como associações civis, sem fins lucrativos e tendo 
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 livre e aberto, especialmente 
organizado e fiscalizado por seus membros, pela autoridade monetária e, em 
especial, pela CVM. 

 

Os principais objetivos de uma bolsa de valores são: 

a) Facilitar a troca de fundos entre as entidades que precisam de 

financiamento e os investidores; 

b) Proporcionar liquidez aos investidores em bolsa. Podendo o investidor 

pode recuperar seu investimento quando achar necessário, utilizando a bolsa para 

vender seus ativos; 

c) Fixação do preço dos títulos através da lei da oferta e demanda; 

d) 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; 

e) Proporcionar confiança aos investidores, já que as compras e as vendas 

de valores estão garantidas juridicamente; 



27 

 

f) Publicar os preços e as quantidades negociadas para informar aos 

investidores e entidades interessadas. 

 A bolsa de valores desempenha um papel importante para a sociedade, 

beneficiando todos os agentes econômicos, pois ajudam as empresas participantes a 

angariar capital para realização de projetos de investimentos, inda permitindo que 

pequenos investidores sejam acionistas dessas empresas, participando destes 

projetos de investimento, garantindo uma melhor distribuição de renda em uma 

sociedade. (KERR, 2011) 

  

2.4.1 BM&FBovespa 

 

Foi criada em 2008, após integração entre a Bolsa de Mercadorias & 

Futuros (BM&F) e a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Em 1890, em São 

Paulo, foi criada a chamada Bolsa Livre, mas foi só em 1960 foi assumir características 

de Bolsa de Valores, sem fins lucrativos. Ainda na década de 1960 com a adoção de 

uma nova regulamentação do mercado de capitais brasileiro, onde acabou alterando 

sua denominação para Bolsa de Valores de São Paulo. 

A partir de 1970 os negócios da bolsa passam a ser registrados 

eletronicamente através de cartões perfurados, que substituíam os boletos, e em 1972 

os negócios começavam a ser registrados em tempo real, através da implantação do 

pregão automatizado.  

Em 1990, deu início o Sistema de Negociações Eletrônica denominado de 

Computer Assisted Trading System (CATS), junto ao pregão viva voz. Mas foi em 

1997 em que o sistema de negociações deu um grande salto, que foi com a criação 

do sistema Mega Bolsa, que passou a utilizar um sistema altamente avançado, 

ampliando o volume de processamento, garantindo a consolidação da Bovespa como 

a mais importante da América Latina. 

Logo após o início do Sistema de Negociações Eletrônico, foram lançados 

o Home Broker e o After Market em 1999. Por ele, o investidor pôde finalmente 

transmitir suas ordens de compra e venda diretamente ao Mega Bolsa, por meio da 

internet, provocando imensa popularidade a Bolsa de Valores, acarretando em uma 

elevada participação do pequeno investidor, o investidor pessoa física, que puderam 

começar a operar de casa, bastando ter uma conexão com a internet. 
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Criado logo em seguida, no ano 2000 está o Novo Mercado, no qual se 

encontram o conjunto de empresas com o mais alto nível de governança corporativa, 

excedendo as exigências da atual legislação, dando mais segurança ao acionista. 

Em 2007 a Bovespa deixou de ser uma instituição sem fins lucrativos, 

abrindo seu capital, e se tornou uma sociedade por ações, a Bovespa Holding S/A, 

que possuía como subsidiárias integrais a Bolsa de Valores de São Paulo e a 

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). Em 2008 veio a fusão entre 

Bovespa Holding e BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), onde eram negociados 

contratos de mercadorias (principalmente commodities) e derivativos a vista ou para 

pagamento futuro, criando a nova bolsa, ou BM&FBovespa.  

 

2.4.2 Mercado de Balcão 

 

Mercado de balcão é o lugar onde são negociados títulos sem lugar físico 

determinado para as transações ocorrerem, as quais são realizadas transações por 

telefone entre instituições financeiras. 

Nesse ambiente são negociadas ações de empresas que não estão 

registradas em bolsa de valores, por isso os negócios com essas ações não oferecem 

garantias de uma bolsa de valores.  Mas principal diferença entre mercado de bolsa e 

de balcão organizado está nas regras de negociação estabelecidas para os ativos 

registrados em cada um deles. Nesse mercado, onde também as instituições são 

autorizadas a funcionar pela CVM e por ela são supervisionadas, cria-se um ambiente 

de menor risco e transparência para os investidores se comparado ao mercado de 

balcão não organizado, em que as instituições financeiras negociam títulos e valores 

mobiliários sem um local físico ou sistema eletrônico definidos e organizados. 

O mercado de balcão e chamado organizado quando oferece um ambiente 

eletrônico para haver a negociação de títulos, valores mobiliários e demais ativos 

financeiros. As principais regras estabelecidas pelas instituições administradoras do 

mercado de balcão organizado são: 

- Com relação aos intermediários financeiros: 

a) Regras para admissão, ou seja, quais os critérios e procedimentos para 

q uma instituição financeira possa participar do mercado de balcão organizado e 

intermediar as negociações entre os investidores; 
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b) Regras de negociação e conduta que devem ser observadas pelos 

intermediários; 

c) Procedimento para fiscalização dos intermediários e aplicação de 

penalidades para os infratores;  

- Com relação às companhias abertas: 

a) Exigências especificas das entidades auto reguladoras para admissão 

dos títulos da companhia à negociação, além daquelas previstas pela CVM; 

b) Critérios para cancelamento de listagem dos referidos títulos que foram 

uma vez admitidos para negociação. 

 

2.4.3 Índice de Mercado 

 

Os índices representam a variação no preço de um conjunto de ações mais 

negociadas no mercado, tendo como objetivo fornecer ao mercado o 

acompanhamento e a avaliação do desempenho ao longo de um período, ou seja, 

demonstram a valorização de uma carteira teórica de ações ao longo do tempo. 

Para Pinheiro (2009), os índices de ações são números temporais e na 

maioria dos casos ponderados. Podem ser considerados como indicador de variação 

de preços ou cotações de mercados utilizados para acompanhamento do 

comportamento das principais ações negociadas numa bolsa de valores, uma vez que 

é representativa de todo o mercado em um momento específico. 

O índice mais comumente usado no Brasil é o Índice da Bolsa de Valores 

de São Paulo (Ibovespa), criado em 1968, nunca tendo sido alterada sua metodologia 

de análise, sendo o mais representativo. Segundo Pinheiro (2009), a finalidade básica 

o Ibovespa é a de servir como indicador médio do comportamento do mercado 

acionário brasileiro. Para tanto sua composição procura aproximar-se o máximo 

possível da configuração real das negociações a vista da Bovespa.  

É composta pelo conjunto de ações que obtiveram uma presença de pelo 

menos 80% das sessões de pregões no período e alcançaram 80% de participação 

acumulada em termos de números de negócios e volume financeiro nos 12 meses 

anteriores e também devem possuir uma participação superior a 0,1% do volume total 

de negócios. Quadrimestralmente é feita uma reavaliação do mercado, com base nos 

12 meses anteriores, para manter uma representatividade do Índice ao longo do 

tempo. 
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 2.5 Revisão Empírica   

 

Nesta seção será apresentada uma breve revisão de literatura, tratando de 

estudos que analisam o mercado de capitais. Sendo em sua maior parte evidenciando 

a importância do mercado financeiro e de capitais para as empresas e investidores e 

consequentemente, o crescimento econômico do país. 

O trabalho de Rodrigues (2012) parte de uma descrição de como evoluiu o 

mercado de valores mobiliários brasileiro, analisando qual a relação com os 

investimentos no Brasil, e também o perfil do acionista minoritário brasileiro, partindo 

da descrição da formação e evolução do mercado de valores mobiliários brasileiro. 

Além disso, também é objetivo do referido trabalho identificar a cultura de 

investimentos do país, bem como do perfil de acionista minoritário no Brasil, que 

apesar da popular preferência de investimentos em renda fixa ou no mercado 

imobiliário, o mercado de ações conta com uma participação consistente do pequeno 

investidor.  

O mercado de capitais brasileiro não era muito estimulado nas décadas de 

50 e 60. Para Rodrigues (2012), a participação de novos investidores era pouco 

estimulada, ou era de forma artificial, servindo apenas de alternativa ao pagamento 

de tributos. Sendo melhor estimulada o acesso de pessoas físicas com a criação de 

novas políticas posteriormente. Concluindo que, com o histórico do mercado de 

valores mobiliários, e de desestímulo ao ingresso do pequeno investidor, há ainda 

uma preocupação em atrair o pequeno poupador de maneira sustentável, com 

mecanismos de proteção ao acionista minoritário e o aprimoramento do mercado de 

capitais. 

Para corroborar com o trabalho de Rodrigues (2012), o artigo Evolução do 

Mercado Acionário de Pinheiro e Gomes (2008), dá mais ênfase à introdução de novas 

tecnologias ao mercado acionário, com o intuito de atrair novos investidores.  

Pinheiro e Gomes (2008) fazem um estudo exploratório na bolsa de valores 

buscando mostrar a evolução do mercado acionário brasileiro, com a inclusão e 

utilização de novas ferramentas, como por exemplo, o Home Broker, mostrando como 

a internet e o avanço tecnológico vem ajudar nessa adesão. Inclusive com 

crescimento de pessoas físicas nesse mercado. Dando uma atenção também à 

corretora de valores mobiliários HSBC CVTM S/A. 
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Com esta pesquisa Pinheiro e Gomes (2008), buscou verificar como está 

sendo alterado o perfil dos investidores, e como esse avanço tecnológico vem 

incentivando o investidor pessoa física, chegando a conclusão de que quanto mais 

tecnologia para facilitar e dar mais transparência as negociações, mais o pequeno 

investido, ou investidor pessoa física, sente-se mais seguro e atraído a este mercado.  

Outra importante questão é a de como está o mercado financeiro brasileiro 

e a sua eficiência, sendo abordado pelo trabalho de Forti, Peixoto e Santiago (2009), 

no qual o objetivo geral do trabalho deles é realizar um levantamento do estado da 

arte das pesquisas sobre a Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM) no Brasil, onde 

eles visam mostrar se os autores por eles selecionados aceitam ou rejeitam a HEM, 

em cada uma de suas três formas.  

O referido estudo utilizou a metodologia exploratória, baseado em pesquisa 

documental e eletrônica. A conclusão que os autores chegam é que no mercado de 

ações brasileiro não possui uma eficiência em sua plenitude, explicando a volatilidade 

da Bolsa de Valores brasileira, mas com as evoluções institucionais e uma melhor 

política monetária, o mercado de capitais brasileiro teve uma melhora significativa, 

passando a revelar-se como semiforte, (FORTI; PEIXOTO; SANTIAGO, 2009).  

Já como referência do comportamento do mercado de capitais, mas 

principalmente o mercado acionário, levando em conta suas oscilações, temos o 

trabalho de Carvalho (2000), que aborda esse comportamento com a experiência dos 

anos 90. O trabalho do mesmo se dá a partir do grande crescimento deste mercado 

no início da década de 90, que passa por ascensão, mas que no final dos anos 90 

chega com um declínio significativo, por causa de instituições fracas e aumento da 

CPMF3 e também a persistência de altas de juros, que tornam o investimento em 

renda variável menos atrativos, quase que a exemplo do vem acontecendo atualmente 

com a alta dos juros e a eminência volta da CPMF. 

O referido estudo tem como objetivo fornecer dados para concluir que, não 

só fatores conjunturais e macroeconômicos são obstáculos para o desenvolvimento 

do mercado de capitais, e não sendo apenas a melhoria desses aspectos que iram 

garantir que se desenvolvam, sendo necessário considerar as instituições, como 

governanças corporativas, o sistema judiciário, a estrutura da indústria, etc. A 

                                                             
3 CPMF – A Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras foi um imposto que existiu até 

2007 para cobrir gastos do governo federal com projetos de saúde. 
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conclusão que Carvalho (2000) chega é que, apesar da fase de florescimento dos 

anos 90, aparecem fortes indícios de declínio no final da década, pois o número de 

empresas abertas já vinha se reduzindo desde o início da década. Segundo ele, 

embora fatores conjunturais tenham importância, é necessário considerar fatores 

estruturais para explicar o porquê de poucas empresas abrirem seu capital, sendo, 

por exemplo, o baixo nível de proteção ao acionista minoritário e credores no Brasil 

uma das possíveis explicações. 

O estudo de Neto e Famá (2001) tem um foco na importância de um 

mercado de capitais com regulações mais fortes, para darem suportes a seus 

participantes, sobretudo as empresas que usam esse mercado para financiar seus 

projetos. O subdesenvolvimento do mercado de capitais no Brasil dificulta a captação 

de recursos por parte das empresas. (FAMÁ; NETO, 2001)  

 

 O alto custo de captação de recursos para o financiamento de projetos, o 
ineficiente sistema tributário, aliados à falta de uma poupança interna no País, 
dificultam o financiamento das companhias brasileiras. O mercado de capitais 

aparece como alternativa para solucionar essas questões. (NETO; FAMA, 
2001, p. 29) 

 

Sendo o objetivo do trabalho de Neto e Famá (2001), apresentar o atual 

cenário do mercado de capitais brasileiro, apontando suas deficiências e virtudes, 

tendo como parâmetro experiência internacionais bem-sucedidas bem como o Neuer 

Markt alemão e as oportunidades que se apresentam para o mercado brasileiro. 

Chegando a conclusão, que com a experiência do que ocorreu na Alemanha, espera-

se que o projeto da implantação do Neuer Markt, dê resultados efetivos mais a longo 

prazo. Por fim, devendo ser promovidas campanhas institucionais com o objetivo de 

disseminar a cultura do merca do de capitais no País, assim como ocorre nos Estados 

Unidos. Dessa forma, todos sairão ganhando: as empresas, os investidores, o 

governo e, principalmente, a economia brasileira 

Já o trabalho de Gorga (2004) aborda o mercado de capitais e acionário a 

partir de uma ótica jurídica, de como uma reforma jurídica na Lei das Sociedades 

Anônimas pode fortalecer o mercado, por meio de uma maior proteção aos 

investidores. Neste trabalho analisa-se a Lei n. 10.303/2001, a qual se originou da 

reforma, avaliando seu impacto no desenvolvimento do mercado. Onde, “explora-se 

como a cultura pode influenciar a governança corporativa, concluindo-se que a 
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reforma ficou muito aquém do que poderia ter sido alcançado num outro contexto 

sociocultural” (GORGA, 2004, p. 309). Sua conclusão é que mesmo a reforma da Lei 

das Sociedades Anônimas ter sido um considerável avanço, o estudo de Gorga (2004) 

mostrou que não foi o avanço esperado. Segundo Gorga (2004) “A análise efetuada 

demonstrou que os avanços da reforma da Lei das Sociedades Anônimas para a 

promoção do desenvolvimento do mercado foram tímidos e insuficientes”. A cultura e 

a ideologia dos países podem explicar seus fracassos em criar suas legislações, 

sendo preciso entender que percepções subjetivas que podem variar e se tornar o 

ponto chave para o sucesso ou fracasso de políticas públicas. 

Percebe-se então que todos os autores mencionados buscam entender os 

fatores que influenciam no mercado de capitais, dando grande importância para 

empresas e principalmente ao acionista minoritário e o investidor pessoa física, o qual 

vem tendo cada vez mais importância dentro no mercado.  

Baseada nestes conceitos e trabalhos, para se atingir a finalidade proposta 

no estudo, a presente monografia tem como propósito verificar a participação de 

investidores e empresas no mercado de capitais no período entre 2000 a 2015. 

Procurando compreender o movimento da participação destes agentes neste 

mercado, corroborando com trabalhos anteriores. 

Dessa forma, o próximo capítulo apresenta informações sobre abertura e 

análises da participação das empresas no mercado de capitais, para posteriormente 

averiguar a presença dos investidores para obtenção dos resultados referentes ao 

problema de pesquisa deste trabalho. 
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3 EMPRESAS NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

Neste capítulo será dada ênfase as empresas participantes do mercado de 

capitais, as empresas de capital aberto, as conhecidas S. As. Explicando como se dá 

sua abertura de capital, passando pelas vantagens da abertura e suas desvantagens. 

Sendo abordado os motivos e etapas de fechamento de capital em bolsa, 

descrevendo o movimento das empresas listadas e deslistadas.  

 

3.1 Abertura de Capital 

 

Segundo a Comissão e Valores Mobiliários (CVM), uma companhia aberta 

é aquela detentora do direito de negociar seus valores mobiliários de forma pública, 

isto é, apenas empresas ou sociedades anônimas que abrem seu capital têm o direito 

de negociar seus títulos em bolsa de valores ou mercado de balcão. 

Uma das principais questões que uma empresa se defronta é de como 

financiar seus investimentos ou reestruturação de seus passivos financeiros, sendo 

que o lançamento de valores mobiliários tem se tornado uma alternativa aos 

financiamentos bancários. (PINHEIRO, 2009)  

Ainda segundo Pinheiro (2009), a abertura de capital de uma empresa não 

deve estar apenas associada à uma necessidade de capitação imediata de recursos, 

mas sim, justificar-se por motivações técnicas. Existindo razões para abertura de seu 

capital, que são: 

a) Captação de recurso de longo prazo; 

b) Arranjos societários; 

c) Utilização de ações como forma de pagamento em aquisições; 

d) Liquidez patrimonial para os sócios originais; 

e) Criação de um referencial de avaliação do negócio e da administração; 

f) Profissionalização; 

g) Novo relacionamento com os funcionários; e 

h) Imagem institucional.
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Além das motivações supracitadas, esta alternativa abre para a companhia 

um amplo cenário de vantagens, além da captação de capitas, seu principal objetivo. 

 

Gráfico 1 – Número total de empresas listadas em Bolsa 

 

Fonte: Bovespa, adaptado pelo autor 

 

Apenas com a observação, o gráfico 1 sugere a ocorrência de um período 

de queda entre os anos de 2000 e 2005, com uma recuperação nos dois próximos 

anos, com uma ênfase em 2007 no qual foi observado como um ano de euforia no 

mercado brasileiro, com um acréscimo de 13,7% em relação a 2006. Existindo razões 

apontadas por especialistas para se creditar que essa queda significativa no período, 

tenha acontecido em decorrência do avanço dos requisitos de governança 

estabelecidos pela regulação da CVM, a qual coincidiu com a criação e consolidação 

do Novo Mercado da Bovespa em 2001. Oscilando nos anos seguintes, a listagem de 

empresas teve um considerável aumento no ano de 2013, com 16,8%.  
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3.2. Vantagens da Abertura 

 

A principal vantagem da abertura de capital consiste na possibilidade de 

criar uma base estável de suprimento de capital que sustente o desenvolvimento da 

empresa. Entretanto, segundo Neto e Famá (2001), existem outras vantagens 

igualmente importantes para as empresas que decidem abrir o seu capital através da 

emissão de ações: 

a) Valorização da marca da empresa. A companhia passa a ter uma 

imagem institucional. A empresa deve zelar por sua marca, informando sempre ao 

mercado os fatos relevantes. Dessa forma, a empresa mais transparente é mais 

valorizada pelos investidores, o que reflete no preço da ação da companhia. 

b) Maior facilidade na obtenção de recursos. A empresa pode conseguir os 

fundos necessários em financiamentos com acionistas ou por meio de debêntures, um 

mecanismo mais barato e mais compensador para ela, pois não precisa endividar-se 

a curto prazo para levantar fundos. 

c) Menor custo na captação bancária. Uma empresa de capital aberto 

possui, por ser mais transparente, menor risco quando avaliada pelos bancos. Dessa 

forma, a taxa de juros cobrada para o empréstimo de fundos é menor. 

d) Profissionalização da administração. A empresa deve atender às 

exigências legais para se adaptar à nova realidade; assim, os ganhos com a 

profissionalização da administração são expressivos. A companhia deve buscar 

resultados que valorizem a ação e tragam dividendos aos acionistas. 

e) Liquidez das ações. Pequenos e grandes investidores podem negociar 

mais facilmente seu patrimônio e lucrar com os ganhos advindos da valorização das 

ações e da distribuição de dividendos. 

f) Novo relacionamento com os funcionários. A empresa deve valorizar 

seus funcionários. Programas de bônus em ações, prática disseminada no exterior, 

incentivam os funcionários a buscar cada vez mais resultados. 

Após aberto o capital, a companhia precisará cumprir algumas exigências 

legais e institucionais decorrentes de sua abertura. Sendo enviar documentos à CVM, 

à Bolsa de Valores e aos Acionistas, que segundo Lagioia (2007) são os seguintes: 

a) Edital de divulgação das Assembleias Gerais Ordinárias e 

Extraordinárias; 

b) Divulgação de quaisquer fatos relevantes relacionados à companhia; 
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c) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Anuais e o 

Parecer dos Auditores Independentes; 

d) Demonstração Financeira Padronizada (DFP);     

e) Informações Trimestrais (ITR); e  

f) Informações anuais (IAN). 

Devendo ainda, a companhia listada, pagar taxas de anuidade à Bolsa de 

Valores e a taxa de fiscalização à CVM. 

Segundo Bonfim, Santos e Júnior (2006, p. 532), as repostas obtidas com 

seu trabalho que, “todas as empresas consideraram ter obtido resultados satisfatórios 

em relação aos preços e volumes iniciais das ofertas, assim como ao desempenho 

dos underwriters4. 

 

3.2.1 Desvantagens da abertura de capital 

 

Apesar de todas as vantagens citadas anteriormente, ainda existem 

algumas desvantagens comumente levadas em consideração na abertura de capital, 

que segundo Barroso (2008), são: 

a)  Elevação dos custos operacionais como consequência das alterações 

estruturais - por exemplo, se fará necessária a manutenção de um Departamento de 

Acionistas e/ou a manutenção de um Departamento de Relações com Investidores, 

com vistas à incorporação do Departamento de Acionistas. Este setor incumbir-se-á 

de centralizar todas as informações internas a serem fornecidas ao mercado, 

integrando e sistematizando esse conjunto de informações, o que implicará em custo; 

b) Necessidade de divulgação de informações aos diversos públicos -

custos com atividades de marketing e divulgação das atividades da empresa em 

veículos especializados ou mesmo de grande divulgação junto à mídia; 

c) Necessidade da distribuição de dividendos - representando um custo, 

poderão ser buscadas alternativas como, por exemplo, a remuneração em juros sobre 

capital próprio ou bonificação com ações; e 

d) Possível interferência dos novos acionistas na gestão da empresa - 

novos acionistas adquirindo ações não preferenciais, tendo direito a voto, poderão 

                                                             
4 A instituição financeira que realiza operações de lançamento de ações no mercado primário é 

chamada de. 
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interferir de forma negativa no andamento da sociedade, mesmo que seja de boa-fé. 

Todos os sócios sempre deverão ser cautelosos na gestão da empresa, visto que a 

sua rentabilidade dependerá de uma gestão adequada e saudável. 

 

Para corroborar na questão das desvantagens existem os custos que o 

trabalho de Bonfim, Santos e Júnior (2006, p. 532) aborda que, 

 

Na questão sobre os custos do processo de abertura, os resultados da 
pesquisa revelaram que despesas com auditoria, taxas cobradas pelos 
underwriters e o tempo dispensado pela diretoria foram citados pelas 
empresas como os custos mais significativos envolvidos no processo. Um 
custo que normalmente é tido como um dos mais relevantes pelas empresas 
abertas é o relativo à divulgação e à publicação de relatórios financeiros, 
convocações e atas de assembleias de acionistas e dos chamados fatos 
relevantes. 
 

Ainda referente aos custos Saito e Padilha (2014, p. 30), destacam que, 

 

Os custos podem ser relevantes para as companhias no momento da decisão 
de deixar a bolsa se analisados sob a visão da gestão de caixa, por exemplo, 
ou combinado com a necessidade de as empresas manterem aberta ou não 
a possibilidade de captar no mercado de capitais, mas não como fator isolado 
de decisão. 

  

Apesar da existência das desvantagens, ainda se torna muito promissor 

para a empresa a decisão de abrir se capital. Pesando todas as vantagens que vem 

junto a sua abertura e diante dos custos, ainda existem também as vantagens para a 

economia. Pois segundo Pinheiro (2009), ao investir, as empresas aumentam a 

produção, geram empregos e renda, proporcionam aumento na arrecadação de 

impostos etc. 

Mas para se abrir seu capital, a empresa precisa passar por algumas 

etapas. As quais estudaremos no próximo subcapítulo.  

 

3.3. Etapas da Abertura de Capitais 

 

Para uma empresa abrir capital, é necessário requerer o pedido de registro 

de companhia aberta, para que seus títulos possam ser negociados em bolsa ou 

mercado de balcão. Concomitantemente com o pedido de abertura de capital é 

possível ser solicitado o registro e a autorização para a distribuição de novos valores 
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mobiliários através de subscrição pública (underwriting), sendo o registro e o 

deferimento efetuados conforme Instruções da CVM. 

Segundo Lagioia (2007), a abertura de capital exige o cumprimento de uma 

série de etapas. De conformidade com o Guia de Abertura de Capital, de autoria da 

Bolsa de Valores de São Paulo, as etapas necessárias para que uma empresa abra 

seu capital são as seguintes: 

a) Análise preliminar sobre a conveniência da abertura; 

b) Escolha de auditoria independente; 

c) Escolha de intermediário financeiro; 

d) Estudos técnicos, definição de preço e volume de operação; 

e) Adaptação dos estatutos e outros procedimentos legais; 

f) Contrato de coordenação e distribuição; 

g) AGE deliberativa da operação e período de referência; 

h) Processos de obtenção dos registros junto à CVM; 

i) Processo de registro da empresa em Bolsa (s) de Valores; 

j) Formação do pool de distribuição; 

k) Marketing junto aos investidores potenciais; 

l) Anúncio de início de distribuição pública; 

m) Subscrição de novos títulos ou leilão em bolsa; 

n) Liquidação financeira; e 

o) Anúncio de encerramento de distribuição pública.   

O quadro a seguir apresenta a sequência de etapas, o cronograma e os 

participantes de um processo de abertura de capital e distribuição de ações. 

 

Tabela 1 – Etapas da abertura de capital 

Etapas da abertura de capital 

Responsáveis 

Empresas e 
especialistas 

Intermediário 
financeiro 

CVM 
Bolsa de 
Valores 

Investidores 

1° Analise preliminar sobre a 
conveniência da abertura 

X X    

2° Escolha da auditoria 
independente e estruturação 

da área de RI 
X     
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3° Escolha do coordenador líder X X    

4° Definição das características 
de operação 

X X    

5° Contrato de destituição de 
valores mobiliários 

X X    

6° Adaptação do estatuto e 
outros procedimentos legais 

X X    

7° Elaboração do prospecto X X    

8° Processo de registro junto a 
CVM 

X X X   

9° Processo de registro em 
bolsa 

X X  X  

10° Aviso ao mercado e 
marketing junto aos 

investidores potenciais 
X X   X 

11° Início do período de 
reservas 

 X   X 

12° Obtenção do registro CVM 
e anúncio de início de 

distribuição pública 
 X X   

13° Subscrição e liquidação de 
novos títulos ou leilão em bolsa 

X X  X X 

14° Início da negociação em 
bolsa 

   X X 

15° Anúncio do encerramento 
da distribuição 

 X    

Fonte: Elaborado pelo autor com base na BM&FBovespa 

 

 

3.4 Etapas para o Fechamento  

 

O fechamento de capital de uma empresa pode representar o fim de um 

ciclo. Para fechar seu capital, ou cancelar seu registro junto a CVM, a companhia fazer 
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uma oferta pública de ações (OPA), tendo que para isso adquirir todas as ações que 

estão no mercado em posse do público. 

Segundo Cavalcante, Misumi e Rudge (2009), e conforme regulação da 

CVM, uma companhia fecha seu capital sobre três aspectos: 

a) Por alienação de controle acionário: obrigação de os adquirentes do 

controle de companhia aberta fazerem oferta pública de aquisição da totalidade das 

ações com direito de voto de propriedade dos demais acionistas da companhia; 

b) Por cancelamento do registro da companhia na CVM: nos mesmos 

moldes do item anterior, sendo que o preço ofertado deve ser justo, e que os 

acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação devem aceitar a 

oferta ou concordar expressamente com o cancelamento; e 

c) Por aumento de participação do acionista controlador: visando coibir o 

fechamento branco do capital, pelo qual os controladores adquirem aos poucos as 

ações no mercado, até que se esgote sua liquidez. 

Ainda conforme Cavalcante, Misumi e Rudge (2009, p. 37), “sempre que as 

aquisições desse tipo representarem um terço do total das ações de cada espécie ou 

classe em circulação, o controlador deve proceder à oferta pública de ações”. 

O fechamento de seu capital e deslistagem na Bolsa de Valores podem 

ocorrer em três situações: 

a) Involuntária: por imposição dos órgãos reguladores; 

b) Pela Bolsa de Valores: por processo de incorporação de outras 

empresas já listadas na bolsa; e 

c)  A pedido: que são as consideradas voluntárias. 

No entanto, para Saito e Padilha (2014, p. 2),  

 

O ano que antecede o fechamento de capital, que é o momento em que se 
toma a decisão de se preparar para sair do mercado e fechar o capital, 
conclui-se que as empresas que se deslistam já possuem destacada 
concentração de participação acionária dos controladores e são menores em 
tamanho. 
 

Para Júnior e Horng (2005, p. 4), há diferenças importantes para as 

empresas se deslistarem voluntariamente e as que permanecem listadas: 

. 

Variáveis como crescimento da companhia, percentual de ações de 
propriedade de acionistas não-controladores (free-float) e liquidez da 
negociação de suas ações são significantes na explicação da deslistagem. 



42 

 

Por sua vez, há sugestões de que o porte também pode influenciar na 
decisão, embora em menor grau. Surpreendentemente não foi encontrada 
relação estatisticamente significante entre os custos de listagem e a 
deslistagem. Esse fato leva a crer que a decisão da deslistagem voluntária 
baseia-se principalmente na ausência dos benefícios. 

 

Pois ainda segundo Júnior e Horng (2005), a deslistagem passa pela 

avaliação entre os custos e os benefícios. Quando a empresa consegue obter os 

benefícios esperados, os custos têm um peso menos. E quando não há motivação ou 

não conseguem obter os benefícios da listagem, elas acabam optando pela 

deslistagem voluntária. 

 

Em relação aos Custos de listagem, embora as empresas deslistadas 
voluntárias apresentem, na média e na mediana, maior custo e embora o sinal 
do coeficiente seja correto (maior custo, maior probabilidade de deslistagem), 
em nenhum dos modelos da análise multivariada, a variável é significante 
para explicar a decisão de deslistagem, contrariando o senso comum. É 
possível que o peso dessa variável seja muito pequeno frente ao peso das 
outras variáveis que representam os benefícios. (JÙNIOR, HORNG, 2005, p. 
21) 

 

Gráfico 2 – Total companhias deslistadas 

 

Fonte: IBMEC/CEMEC, adaptado pelo autor 

 

O gráfico 2 apresenta o número total de empresas deslistadas em cada 

ano, no período compreendido entre os anos de 2000 a 2015, podendo ser observado 

uma queda constante, apesar de uma oscilação entre 2006 e 2012. Sendo necessário 

distinguir os casos em que as deslistagens ocorrem por decisão de seus acionistas, 
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ou são resultado de fusões e incorporações e as que são promovidas por deliberação 

da Bovespa. 

 

Gráfico 3 – Total de companhias deslistadas por cancelamento 

 

Fonte: IBMEC/CEMEC, adaptado pelo autor 

 

No gráfico 3 há uma distinção da evolução do número de empresas 

deslistadas voluntariamente em pelo menos três períodos. Entre os anos de 2000 a 

2006 há uma queda acentuada no número de empresas deslistadas voluntariamente. 

Já entre os anos de 2006 e 2010, a variação fica um pouco superior a 7 empresas em 

média, a partir de 2011 esse número se eleva para em torno de 11 deslistagens ao 

ano.  

Mas quais são os fatores que descrevem o perfil das empresas que se 

deslistam e os principais motivos que as levaram a isto? 

Segundo Saito e Padilha (2014, p. 30), os principais motivos de seus 

fechamentos são que: 

 

No ano do fechamento, os resultados sugerem que os problemas de agência 
ficam mais evidentes e encontramos suporte para a hipótese de problemas 
de agência, com alta concentração de participação acionária dos 
controladores, baixa rentabilidade (ROA) e menor nível de pagamento de 
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dividendos associados ao evento de fechamento de capital. Além disso, foi 
observado o problema de fluxo de caixa livre (free cash flow problem) de 
Jensen (1986) na amostra com pareamento das empresas por tamanho, com 
maior fluxo de caixa livre associado à deslistagem. Outro aspecto observado 
nas empresas que se deslistam, no ano de fechamento de capital, é uma 
relação negativa ainda mais significativa entre alavancagem financeira e a 
deslistagem, o que é consistente com menores necessidades de caixa pela 
redução de desembolsos com investimentos (Capex) e dividendos. 
 

De acordo, Bortolon e Júnior (2004), indicam que o fechamento do capital 

de companhias listadas na BM&FBOVESPA é determinado pelos fatores de maior 

concentração da propriedade e do controle, menor free-float, menor liquidez das 

ações, maior disponibilidade de caixa e maior tamanho. 

Júnior e Horng (2005), a saída da Bovespa não decorre de uma avaliação 

sobre os custos e benefícios da deslistagem: ela pode ser explicada principalmente 

em função da deterioração da performance operacional da empresa. 

A quantidade de empresas listada na Bovespa tem caído ao longo do 

período analisado, alternando um ano de euforia como foi 2007 e, com oscilações no 

restante do período, sendo que os anos em que há uma variação positiva tem 

compensado os anos sucessivos de queda, assim fechando o período analisado com 

um número relativamente maior ao do início do estudo. A participação das empresas 

na Bolsa de Valores ou sua deslistagem no período, é determinada muito pela sua 

gestão depois de abrir seu capital, não estando muito suscetíveis a choques 

econômicos como motivos pelas suas deslistagens, e sim pela sua má administração 

feita pelos seus gestores. Levando a enfatizar ainda mais o planejamento e todos prós 

e contras que podem ser ocasionados pela abertura de seu capital. 

Já o próximo capitulo procurará salientar a importância que o investido tem 

dentro do mercado de capitais e principalmente sua participação na Bolsa de Valores. 

Considerando os principais tipos de investidores como: investidor físico, investidor 

institucional e investidores estrangeiros.  
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4 INVESTIDORES NO MERCADO DE CAPITAIS 

 

Neste capítulo será retratado a participação dos diferentes tipos de 

investidores que operam no mercado de capitais, analisando o perfil do investidor, e 

como se dá sua participação.  

 

4.1 Investidor 

  

Os investidores são essenciais na movimentação do mercado de capitais, 

sendo tão importantes quanto as empresas participantes, já que sem eles não 

haveriam compradores e nem vendedores para “girar” o mercado. Sendo considerado 

investidor segundo Cavalcante, Misumi e Rudge (2009, p. 94), “denomina-se 

investidor o agente econômico superavitário que realiza investimentos em ativos 

financeiros através de instituições financeiras intermediárias das negociações”.  

 

 

4.1.1 Investidor Individual 

 

É o investidor pessoa física que tem como característica decisória de investir 

sua própria riqueza, sendo o principal prejudicado ou beneficiado por eventuais 

variações negativas ou positivas no seu patrimônio decorrentes das suas decisões de 

investimento. (MARTINS E JÚNIOR, 2009) Mas até a primeira metade de 1960 é 

possível observar que a cultura de investimentos predominante no Brasil era 

desfavorável ao mercado de capitais.  

Sendo que antes da década de 60, os brasileiros investiam principalmente em 

ativos reais, como imóveis, evitando aplicações em títulos públicos ou privados, mas 

evitando particularmente ações. Com um ambiente econômico de inflação crescente, 

principalmente a partir do final da década de 1950, no qual se somava uma legislação
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que limitava em 12% ao ano a taxa máxima de juros, chamada Lei da Usura5, também 

limitando o desenvolvimento de um mercado de capitais ativo. 

No entanto, é nesse momento que parece surgir, pela primeira vez, uma 

política voltada aos investidores individuais. A ideia era estimular o crescimento do 

mercado de capitais por meio da poupança desses investidores. (RODRIGUS, 2012) 

Essa situação começa a se modificar quando o Governo que assumiu o poder em abril 

de 1964 iniciou um programa de grandes reformas na economia nacional, dentre as 

quais figurava a reestruturação do mercado financeiro quando diversas novas leis 

foram editadas, terminando com as reformas bancárias e do mercado de capitais em 

1964/65.  

 E partir de 1994, com a instauração do Plano Real, foi que a economia 

brasileira passou a ter uma relativa estabilidade econômica, reestruturação e 

concentração patrimonial, com maior participação de investidores individuais e 

estrangeiros, e uma maior transparência nas negociações. A criação do Home Broker 

em 1999 fez desse sistema um facilitador à entrada de pequenos investidores no 

Mercado Acionário e fazer com que, cada vez mais, investidores, principalmente 

pessoas físicas, participassem do mercado. 

 

Gráfico 4 – Participação dos Investidores Individuais 

 

Fonte: Bovespa, adaptado pelo autor 

                                                             
5 Lei da Usura: é a denominação informal atribuída, no Brasil, à legislação que define como sendo 

ilegal a cobrança de juros superiores ao dobro da taxa legal ao ano (atualmente a taxa SELIC) ou 

a cobrança exorbitante que ponha em perigo o patrimônio pessoal, a estabilidade econômica e 

sobrevivência pessoal do tomador de empréstimo. 
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A partir do ano 2000, a participação de investidores individuais teve um 

considerável crescimento, muito pela criação do Home Broker, decaindo um pouco 

entre 2004 e 2007, e tento uma grande recuperação até 2009. 

Em 2009, os investidores individuais correspondiam a 30,5% do volume 

negociado na Bolsa. Cinco anos depois, esse percentual caiu quase pela metade. Em 

2014 fechou em menos de 14%. Nos últimos anos teve uma sequência de altas da 

Selic, a qual se manteve elevada, e também a fato relacionado aos ativos isentos. 

Ainda, como o governo tem feito isenção de imposto de renda para alguns ativos de 

renda fixa, tem se visto uma migração forte para esse tipo de investimento, diminuindo 

sua participação na Bolsa de Valores, mas tendo um aumento de investimento em 

outras áreas. 

 

4.1.1.1 Participação de homens X mulheres 

 

Com a crescente participação dos investidores individuais, vale salientar a 

participação das mulheres, antes apenas frequentados por homens, conquistando um 

espaço significativo neste mercado. A expectativa é de que sua participação em 

relação aos homens tende a aumentar. 

 

Gráfico 5 – Participação de Homens e Mulheres 

 

Fonte: Bovespa, adaptado pelo autor 
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Apesar de ter registrado maior crescimento, o número de mulheres ainda é 

bastante inferior ao de homes na Bovespa. Mesmo com essa significativa diferença 

os dados mostram que a diferença vem caindo. No início desta amostragem, a 

participação feminina se dava apenas de 17.63% em 2002, e no seu ápice em 2012 

chegou a ser de 25,30% dos investidores individuais. Se encontrando no último 

registro em 2015 em 23,77%, em quanto a participação masculina estava em 76,23%. 

 

4.1.2 Investidores Instituições 

 

O termo investidor institucional é basicamente um " investidor que negocia 

uma grande quantidade de títulos", mas além disso, são investidores profissionais. 

Os investidores institucionais são responsáveis por um grande volume nos negócios 

das principais bolsas de valores do mundo. (CORDENONSSI; GUARITA; SALES, 

2002)  

Os investidores institucionais representam um dos mais importantes 

conjuntos de participantes dos mercados financeiros e de capitais, visto a 

quantidade de recursos que se tem captados junto a seu público. (CAVALCANTE; 

MISUMI; RUDGE, 2009) 

Os principais investidores institucionais são: 

- Fundos de pensão e entidades de previdência privada; 

- Fundos de seguridade social; 

- Fundos de investimentos; 

- Companhias de seguros e capitalização; e  

- Companhias de investimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Gráfico 6 – Investidores Institucionais 

 

Fonte: Bovespa, adaptado pelo autor 

 

Os investidores institucionais foi um dos que mais aumentou sua participação 

no mercado de capitais brasileiro. As aplicações de investidores institucionais 

aumentaram significativamente entre 2002 a 2004, dando um salto de 16,5% para 

28,1%, quase dobrando sua participação. Indo a favor do crescimento brasileiro no 

período, e dando algumas osciladas, chegando a cair para 25,7% em 2009 depois da 

crise em 2008, mas logo recuperando sua participação em 2010 com 33,3% na 

participação. Desde então vem caindo, acompanhando a crise brasileira. 

 

4.1.3 Investidores Estrangeiros 

 

O investidor estrangeiro é a pessoa física ou jurídica, que reside ou sedia no 

exterior, além de fundos e outros tipos de investimentos coletivos estrangeiro, que 

realizam investimento no Brasil. Podendo investir nos mesmos ativos que o investidor 

brasileiro tem acesso. (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 2009) 

Com a globalização dos mercados financeiros, os mercados de capitais 

tiveram que se reformular para acompanhar esse novo ciclo de desenvolvimento, 

resultando na redução dos entraves à entrada de capital estrangeiro. Com isso o 
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investido estrangeiro passou a ter um papel importante para o desenvolvimento de um 

país. (PINHEIRO, 2001) 

 

A crescente melhoria de qualidade de qualidade nos indicadores econômicos 

e financeiros do Brasil despertou, nos últimos anos, o interesse do investidor 

internacional, aquela pessoa ou instituição atenta às melhores oportunidades 

de negócio em todo o mundo. (CAVALCANTE; MISUMI; RUDGE, 

2009, p. 103) 

 

Gráfico 7 – Investidores Estrangeiros 

 

Fonte: Bovespa, adaptado pelo autor 

 

A participação de investidores estrangeiros, que no início da série analisada 

representava 22% dos investidores, teve o maior crescimento, chegando a 

representar, em 2015, mais da metade dos investimentos com 52,8%. Isso por nosso 

mercado de ações estar acessível em relação aos demais, mas principalmente no 

caso do investidor europeu, vem do fato de que as bolsas na Europa estão mais 

estagnadas, devido à crise. Diante disto, o investidor busca um mercado onde existe 

uma perspectiva de ganho maior. O Brasil é uma alternativa interessante para eles.  
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4.1.4. Investidores Empresas 

 

As empresas como investidoras participante do mercado de capitais, ao longo 

do período analisado, nunca teve uma participação de grande importância no cenário 

brasileiro. Mas ao longo da análise, sua participação vem se tornando cada vez mais 

irrelevante. 

Como esse segmento é formado por empresas que investem em ações, como 

o investimento em renda variável possui um perfil de risco maior, e como o Brasil tem 

passado por um período de incertezas na economia, levou esse investidor a 

concentrar seus recursos em renda fixa, por serem mais seguros. 

 

Gráfico 8 – Empresas 

 

Fonte: Bovespa, adaptado pelo autor 

 

No ano 2000 sua participação chegava a 4,2% do total de participantes, 

caindo ao longo do tempo, com pequenas recuperações, mas logo tornando a cair, 

chegando em 2014 em seu menor índice, com 1%. No qual o ano de 2008, que foi o 

ano do estopim da crise mundial, o investimento de empresas públicas e privadas se 

elevou, destoando dos outros anos. 

 

4.1.5. Investidor Instituição Financeira 
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As instituições financeiras sempre foram um dos principais investidores o 

mercado de capitais, consistindo em participantes desse mercado, como exemplo, os 

Bancos de Investimento, as Corretoras e Distribuidoras de títulos e Valores 

Mobiliários, as entidades administradoras de mercado de bolsa e balcão, além de 

diversos outros prestadores de serviços.  

 

Segundo a legislação brasileira, considera-se instituições financeiras as 

pessoas jurídicas públicas e privadas, que tenha 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. (PINHEIRO, 2009, p. 64) 

  

Mas a participação deste tipo de investidor, já não mais a mesma, como 

mostra o gráfico número 9 : 

 

Gráfico 9 – Instituição Financeira 

 

Fonte: Bovespa, adaptado pelo autor 

 

No início da série, o investidor instituição financeira representava um terço dos 

participantes, com 36,7% no ano de 2000. Mas desde de então, sua participação caiu 

drasticamente, chegando a apenas 5,1% dos investidores. 

As instituições financeiras, ao contrário das empresas, participam mais 

ativamente do mercado de ações, pois procuram operar simultaneamente em diversos 
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tipos de investimentos, explorando mais assiduamente os diferenciais de juros que 

podem ser obtidos no mercado de capitais. Justamente os juros elevados tem levado 

a participação cada vez menos deste tipo de investidor. 

Com tudo que foi exposto neste capitulo, percebe-se uma variação muito 

grande na participação em todos os tipos de investidores, sendo os mais variados 

motivos. O qual nos auxilia como forma de fornecer, juntamente com o referencial 

teórico e bibliográfico, assim como a participação das empresas no mercado de 

capitais, os subsídios para a interpretação dos dados, objeto do capítulo seguinte. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O intuito desta monografia foi verificar o número de empresas participantes 

que resolveram abrir ou fechar seus capitais, junto a participação de investidores, no 

período 2000 a 2015. Procurando compreender o movimento da participação destes 

agentes neste mercado, explicando os possíveis motivos. Para isso utilizou-se dados 

do BM&FBovespa, junto com informações em livros, revistas e jornais eletrônicos.  

Em relação as empresas, observou-se uma queda na participação das 

empresas com capital aberto, a partir do ano de início do estudo, estendendo-se até 

o ano de 2005. Queda essa, ocasionada em decorrência do avanço dos requisitos de 

governança estabelecidos pela regulação da CVM, adicionado à criação e 

consolidação do Novo Mercado da Bovespa. Crescendo no restante do período, mas 

passando por muitas oscilações. 

Foi constatado também, uma queda significativa de empresas deslistadas no 

período de estudo, com a maioria das deslistagem sendo voluntária, no qual os 

motivos são bem variados, desde concentração de propriedade e controle, até 

deterioração da performance operacional da empresa listada. 

Já no tocante investidor, sua participação varia em relação ao tipo de 

investidor participante. O investidor Pessoa Física, cresceu até metade do estudo, 

2009 para ser mais exato, devido a criação do sistema Home Broker, facilitando o 

investimento, tendo uma queda acentuada até 2015, devido uma sequência de altas 

da taxa Selic, e isenção de imposto de renda para alguns ativos de renda fixa, 

ocasionando na migração deste investidor e consequente queda em sua participação 

na Bolsa de Valores. 

O Investidor Institucional foi uma das participações que mais cresceu no 

período, acompanhando o crescimento do país. Junto o Investidor Estrangeiro foi o 

investidor que mais cresceu, dobrando sua participação, devido ao fato de ter ficado 

mais barato investir no mercado de ações brasileiro em relação aos outros, e muito 

também pela estagnação das bolsas europeias. 
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Os Investidores Empresas nunca tiveram uma participação significante neste 

mercado, ficando sempre com a última posição, mas reduziu-se ainda mais sua 

participação. Muito por causa das incertezas em que a economia brasileira vem 

passando, levando este tipo de investidor a procurar outros mercados ou até mesmo 

mudar seu perfil, investindo em ativos de renda fixa, com maior retorno, devido a taxa 

de juros, e sua seguridade.  

Assim como o Investidor Empresas, o Investidor Instituição Financeira caiu 

substancialmente, mas diferente do anterior, o Investidor Instituição Financeira por ser 

um investidor mais assíduo desse tipo de investimento tinha pouco mais de um terço 

no início da série, passando a figurar com a segunda menor participação entre os 

investidores, principalmente por causa dos juros elevados, sendo assim mais 

vantajoso outros tipos de investimentos.   

Foi possível constatar que o mercado de capitais brasileiro, no período 

estudado, apresentou nítida relação com a regulamentação do mesmo, influenciando 

consideravelmente na participação das empresas, no incentivo a abrir ou fechar seu 

capital. A taxa de juros, as ferramentas facilitadoras e o momento vivido pela 

economia, são os aspectos que mais influenciam nos investidores, proporcionalmente 

em cada tipo de investidor. Deste modo é possível concluir que a evolução do mercado 

de capitais acompanha as altas e baixas da economia interna e externa, sendo que 

em momentos de oscilação ou crise, há reação por parte de empresas e investidores.  

O cenário é controverso no que se refere a demanda pelo mercado de capitais 

e ações no Brasil, sendo que na medida em que se verifiquem as tendências da 

economia externa, e se mantenha a estabilidade interna, uma taxa de juros 

compatível, junto a um maior crescimento da economia interna, o mercado de capitais 

brasileiro continuará se desenvolvendo e apresentando resultados positivos para as 

empresas e investidores, contribuindo para o desenvolvimento do país.   
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