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1 INTRODU<;AO 

No Brasil, historicamente, o Mercado de Capitais nao tem se apresentado 

como importante fonte de financiamento de Iongo prazo para os investimentos do 

setor privado. Quando comparado com outros paises, o Mercado de Capitais 

brasileiro apresenta indicadores de desenvolvimento significativamente menores que 

os mercados de paises desenvolvidos. Conforme observado por Rocca (2004), a 

soma do capital bursatil e dos titulos de divida privados no Brasil representava, em 

2003, apenas 49,3% do PIB, muito abaixo do observado para a Uniao Europeia, 

Japao e Estados Unidos: 157,4%, 104,9% e 244,0%, respectivamente. 

0 desenvolvimento do mercado de capitais nacional tem sido motivo de 

estudo por parte de diversos economistas brasileiros, estudos estes que tem se 

intensificado nos ultimos anos, em fun<;ao, principalmente da maior estabilidade 

econ6mica observada no pais ap6s o Plano Real. Muitos desses trabalhos partem 

da premissa de que o desenvolvimento dos mercados financeiros e, em especial, o 

mercado de capitais pode promover o aumento do nivel de investimento agregado e, 

como consequencia, contribuir para o crescimento do produto e desenvolvimento da 

economia como um todo. Dessa forma, procuram identificar e apontar as causas que 

impedem ou dificultam o crescimento desses mercados no Brasil. 

Entretanto, observado o comportamento recente do Mercado de Capitais 

brasileiro e em especial o mercado de a<;6es, principalmente a partir de 2003, 

verificam-se inequivocos indicios de crescimento. Em maio/2002 a capitaliza<;ao 

bursatil da Bovespa era de R$ 444,5 bilh6es, representando 32,70% do PIB em 

valores correntes. Ja em julho/2007 a capitaliza<;ao da Bovespa atingiu R$ 2.121,4 

bilh6es, numero equivalente a 86,34% do PIB em valores correntes. Com rela<;ao as 

emiss6es primarias de a<;6es e debentures verifica-se expressive crescimento: no 

ano de 2003, o total de emiss6es primarias de a<;6es e debentures foi de R$ 5.363 

mil hoes contra R$ 83.686 no a no de 2006. 

Em consonancia com o acima exposto, observa-se que no passado recente, o 

mercado acionario brasileiro tinha poucos participantes e era movimentado, 

basicamente, por investidores institucionais (fundos de pensao e seguradoras), com 

pouca participa<;ao de investidores comuns (pessoa fisica). Hoje, entretanto, verifica-
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se urn sensfvel aumento na demanda par a<;6es no mercado brasileiro, tanto pelos 

institucionais quanta pelos investidores comuns, que passam a considerar ativos de 

renda variavel como boa op<;ao de investimento face a queda de rentabilidade dos 

tradicionais investimentos em renda fixa. 0 surgimento de urn ambiente de 

estabilidade macroecon6mica favorece o planejamento dos agentes que sao 

estimulados a migrar seus recursos para investimentos produtivos e de Iongo prazo, 

ocasionando uma realoca<;ao de portfolios. Dessa foram, nao e absurdo imaginar 

que, num cenario de redu<;ao da taxa de juros e em condi<;6es de menor incerteza, 

os investidores paulatinamente procurem par investimentos em ativos reais ou ativos 

financeiros de renda variavel (a<;6es), em detrimento aos ativos financeiros de renda 

fixa que, no caso brasileiro, sao majoritariamente representados par tftulos publicos. 

Adicionalmente, sabe-se que assimetrias de informa<;ao sao caracterfsticas 

pr6prias dos mercados financeiros e de capitais. Mercados financeiros marcados par 

alto grau de assimetria de informa<;ao entre seus participantes, normalmente, nao 

sao mercados eficientes do ponto de vista da aproxima<;ao entre agentes 

superavitarios (poupadores ou investidores) e os agentes deficitarios, tomadoras de 

recursos financeiros (empresas). Dessa forma, e intuitive admitir que recentes 

movimentos institucionais do mercado de a<;6es brasileiro, no sentido de melhorar o 

nfvel de governan<;a corporativa das empresas, aumentando a prote<;ao para com os 

acionistas minoritarios, possam ter contribufdo para o desenvolvimento recente 

desses mercados. Dessa forma, embora seja premature afirmar que o crescimento 

recente do mercado de capitais brasileiro seja urn movimento duradouro e 

sustentado, existem raz6es que levam a crer que tal crescimento seja decorrente de 

mudan<;as estruturais ocorridas no ambiente institucional e ambiente 

macroecon6mico brasileiros. 

Neste contexte, o presente trabalho pretende identificar os fatores que 

contribufram para o crescimento do mercado de capitais no Brasil observado nos 

ultimos anos e, mais especificamente, verificar se a redu<;ao da taxa basica de juros 

da economia, assim como, a evolu<;ao do nfvel de governan<;a corporativa praticado 

pelas empresas listadas em balsa podem ser consideradas fatores decisivos para o 

crescimento acima referido. 

Dessa forma, no Capitulo 1 sera feita uma revisao de literatura econ6mica 

que trata do assunto, principalmente das quest6es sabre precifica<;ao de ativos e 
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alocac;ao de portfolio, eficiencia dos mercados financeiros e assimetrias de 

informac;oes nos mercados financeiros. 

No capitulo 2, pretende-se (i) realizar uma revisao hist6rica do mercado de 

capitais brasileiro, analisado a sua evoluc;ao ao Iongo dos anos, (ii) buscar na 

literatura empirica os principais estudos acerca da comparac;ao do mercado de 

capitais brasileiros com os mercados de outros paises e (iii) identificar os principais 

determinantes do crescimento do mercado de capitais observado no periodo 

recente. 
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2 MERCADOS FINANCEIROS, PRECIFICAQAO DE ATIVOS E ALOCAQAO DE 

PORTFOLIO 

Este capitulo tern par objetivo realizar uma revisao da literatura econ6mica na 

busca de urn arcabou9o te6rico que contribua para a identifica9ao dos determinantes 

do desenvolvimento dos mercados financeiros e, em especial, dos mercados de 

capitais. 

lnicialmente, na se9ao 2.1 serao apresentados os principais conceitos, 

funcionalidades e caracteriza96es dos mercados financeiros, objetivando identificar 

os mecanismos utilizados na forma9ao bruta de capital das economias. 

Na se9ao 2.2, pretende-se avaliar os modelos de precifica9ao e sele9ao de 

ativos convencionais e keynesiano, identificando suas peculiaridades e distin96es e, 

dessa forma, identificar motives e mecanismos que orientam os investidores na 

defini9ao de suas carteiras de ativos. 

Finalmente, na se9ao 2.3, iremos apresentar a teoria do racionamento de 

credito, inicialmente proposta par Joseph Stiglitz, e suas contribui96es para a 

avalia9ao dos impactos que problemas de assimetrias de informa96es exercem 

sabre os mercados financeiros e de capitais. 

2.1 MERCADOS FINANCEIROS 

Atualmente, no mundo com economias globalizadas, os mercados financeiros 

tern fundamental importancia no desenvolvimento econ6mico dos pafses, vista 

possibilitarem a aloca9ao eficiente dos recursos emprestaveis para a realiza9ao de 

investimentos publicos e privados. Nesta se9ao, pretende-se apresentar os 

conceitos de rela96es financeiras, mercados financeiros e sistemas financeiros 

identificando, desta forma, as diversas fun96es, caracteristicas e configura96es dos 

mercados financeiros, inclusive os mercados de capitais. 
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2.1.1 0 Conceito de Rela<;6es Financeiras 

Em urn mercado financeiro sao duas as classes fundamentais que se 

relacionam entre si: agentes superavitarios e agentes deficitarios. 0 primeiro grupo e 

formado por individuos cujas despesas correntes - incluindo gastos e compra de 

bens - sao inferiores as receitas previstas para o mesmo periodo. Dessa forma, tais 

individuos deparam-se com o dilema de como acumular riqueza, isto e, como 

guardar o excedente financeiro do periodo atual para futures gastos e investimentos. 

Em resume, os agentes superavitarios, sao demandantes de ativos financeiros e, 

tambem, ofertantes de recursos financeiros para serem utilizados por terceiros em 

curto prazo. 

0 segundo grupo, form ado por agentes deficitarios, e composto por individuos 

que estao dispostos a sacrificar parte de sua renda futura em troca da realiza<;ao de 

gastos correntes (compra de bens ou despesas) superiores as suas receitas no 

mesmo periodo. Tais agentes, portanto, buscam recursos financeiros que 

possibilitem a realiza<;ao dos referidos gastos excedentes. Para a obten<;ao dos 

recursos desejados, os individuos deficitarios irao emitir obriga<;6es financeiras 

(normalmente remuneradas) a serem honradas e liquidados em periodos futures. 

Sendo assim, aos agentes superavitarios, sao oferecidos ativos financeiros 

que proporcionam direitos sobre a renda futura dos agentes que emitiram tais 

obriga<;6es (deficitarios), o que lhes garante determinado fluxo de caixa para ser 

gasto em periodos futures. 

Esses mecanismos transacionais, envolvendo fundamentalmente agentes 

superavitarios e deficitarios, no qual as partes envolvidas trocam direitos sobre 

rendas futuras por possibilidade de gastos imediatos sao denominados relat;6es 

financeiras. Em outras palavras, rela<;6es financeiras, de acordo com Carvalho eta/ 

(2007, p. 214), "envolvem a negocia<;ao de contratos em que se registram 

obriga<;6es ativas e passivas por parte de unidades superavitarias e deficitarias, 

respectivamente". 
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2.1.2 Os Mercados Financeiros e suas Caracteristicas 

Os mercados financeiros sao os conjuntos de instituic;6es e instrumentos que 

se apresentam como alternativas de aplicac;ao e captac;ao de recursos financeiros, 

ou seja, cumpre a func;ao de canalizar o fluxo de recursos entre unidades 

poupadoras e tomadoras. Dessa forma, aperfeic;oa a utilizac;ao dos recursos 

financeiros alem de criar condic;6es de liquidez a administrac;ao de riscos 

(ANDREZO e LIMA, 2007). Representam, portanto, todas as transac;6es nas quais 

sao transacionados ativos financeiros e obrigac;6es emitidas por agentes deficitarios 

que buscam obtenc;ao de financiamento. 

Tais mercados sao, normalmente, organizados e regulados por instituic;6es e 

praticas de funcionamento definidas pelos pr6prios participantes do mercado e, 

tambem, por organismos governamentais. Em func;ao da complexidade do sistema 

financeiro, bern como das necessidades dos agentes participantes do mercado, tais 

praticas de funcionamento e instituic;5es sao distintas de acordo com os diversos 

segmentos existentes no mercado financeiro. A partir dessa linha de pensamento, ao 

se estudar os mercados financeiros, e possfvel e ate necessaria segmenta-lo em 

outros mercados mais especfficos. 0 que vai diferenciar cada urn desses segmentos 

de mercado sao as classes de ativos negociados nos mesmos. Tais ativos, por sua 

vez, sao caracterizados, principalmente, pelos riscos envolvidos, prazo de 

maturidade, retornos proporcionados, colaterais agregados e complexidade 

financeira. 

A literatura aborda a segmentac;ao dos mercados financeiros atraves de 

diversos pontes de vista, diferindo entre os autores, principalmente em func;ao da 

naturalidade dos mesmos, visto que os sistemas financeiros dos diversos pafses 

apresentam importantes diferenc;as. Para Assaf Neto (2003), por exemplo, o 

mercado financeiro pode ser subdividido em "quatro grandes segmentos de 

intermediac;ao financeira". Sao eles: o mercado monetario, o mercado de credito, o 

mercado de capitais e o mercado cambial. Segundo Assaf Neto, no mercado 

monetario sao realizadas operac;6es de curto e curtfssimo prazo, constitufdas, 

majoritariamente por emissao tftulos publicos. Ja o mercado de credito, e constitufdo 

essencialmente pelos bancos multiples e comerciais e tern como objetivo suprir as 

necessidades de curto e medic prazo dos agentes econ6micos, atraves da 

concessao de emprestimos e financiamentos. 0 mercado de capitais, por sua vez, e 
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a grande fonte de financiamento de Iongo prazo, assumindo, dessa forma, grande 

importfmcia no processo de desenvolvimento econ6mico. Par fim, define o mercado 

cambial como o locus onde ocorrem as diversas operac;6es e contratos que 

envolvem compra e venda de moeda estrangeira. 

Carvalho et a/ (2007), par sua vez, prefere segmentar o mercado financeiro a 

partir de suas dicotomias, sejam elas: 

i. a natureza das transac;oes e dos contratos resultantes; 

ii. a identidade dos participantes; 

iii. a disponibilidade da informac;ao; 

iv. o papel exercido pelas instituic;6es financeiras; 

v. a negociac;ao de recursos financeiros ou riscos financeiros. 

A seguir, serao definidos os conceitos de mercado de acordo com cada uma 

das dicotomias acima referidas. 

Mercados de Credito e Mercados de Tftulos 

No mercado de credito as transac;6es sao feitas de forma personalizada entre 

as duas partes que realizam a operac;ao. Resultam em contratos personalizados e, 

geralmente, nao negociaveis. A customizac;ao dos contratos da-se em func;ao de 

necessidades especfficas das partes, quanta a taxa de juros, prazos, forma de 

pagamento e garantias (colaterais) agregadas. Ja os mercados de tftulos se 

caracterizam par utilizar instrumentos padronizados, com regras mais genericas. 

Nao raro, tais papeis podem ser renegociados, isto e, revendidos em mercados 

secundarios, fato que lhes confere maior liquidez. 

Mercados Primaries e Mercados Secundarios 

Os mercados pnmanos sao os mercados nos quais ocorrem as primeiras 

colocac;oes dos tftulos emitidos, ou seja, onde ocorre a primeira transac;ao daquela 

papel. Mercados secundarios, par sua vez, destinam-se as transac;oes posteriores a 

primeira colocac;ao, permitindo que tais papeis possam ser negociados de forma 

continua ate a sua maturidade. Portanto, sao os mercados primaries que 

representam a fonte de financiamento dos agentes deficitarios. Entretanto, e 
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importante destacar que os mercados secundarios, quando bern organizados e 

funcionais, conferem liquidez aos titulos neles negociados, reduzindo os riscos 

envolvidos e conferindo maier interesse na compra desses papeis nos mercados 

primaries. Dessa forma, os mercados secundarios contribuem indiretamente para o 

financiamento dos agentes deficitarios. 

Mercados Publicos e Mercados Privados 

No que se refere a disponibilidade de informac;6es, pode-se distinguir OS 

mercados entre publicos e privados. Nos mercados publicos, a informac;ao e 

disponivel igualmente para todos os participantes, nao conferindo vantagem 

informacional a nenhum agente especifico. Exemplo tipico sao os preg6es em 

bolsas de valores. Por outre lado, nos mercados privados as informac;6es sao 

restritas apenas as partes envolvidas na transac;ao, ocorrendo estas a margem dos 

mercados publicos. Contratos de balcao, contratos de derivatives e operac;6es de 

credito sao exemplos de instrumentos assim caracterizados. 

Mercados lntermediados e Mercados Desintermediados 

Quante ao papel das instituic;6es financeiras na canalizac;ao dos recursos 

financeiros entre os agentes deficitarios e superavitarios, as transac;6es financeiras 

podem ser intermediadas ou nao intermediadas. Exemplo classico do primeiro caso 

sao os bancos comerciais. Estas instituic;6es captam recursos atraves de depositos 

junto aos individuos superavitarios e, neste caso, sao contrapartes diretas destes 

agentes poupadores. Com suas operac;6es de emprestimo, financiam a necessidade 

de capital de giro dos agentes deficitarios, firmando com estes contratos 

personalizados e tornam-se credores dos valores emprestados. Portanto, os bancos 

assumem para si o risco de default (por parte dos tomadores) e, evidentemente, 

acrescentam o custo do risco de credito nas taxas pactuadas (spread bancario). 0 

depositante, portanto, empresta ao banco e nao ao tomador final. E importante 

destacar que, nos mercados de credito, os bancos Em oposic;ao, transac;6es 

desintermediadas, ocorrem quando a operac;ao e feita diretamente entre os agentes 

superavitarios ou deficitarios ou, mais comumente, quando a instituic;ao financeira 

atua apenas promovendo o encontro entre tomadores e emprestadores, recebendo 
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taxa de corretagem como forma de remunerac;ao. Neste caso, o risco de credito 

recai diretamente sabre o agente emprestador. Mercados de capitais sao 

tipicamente mercados nao intermediados, onde as instituic;oes financeiras atuam 

como corretoras na colocac;ao dos papeis junto ao mercado. 

Mercados de Recursos e Mercados de Riscos 

Tradicionalmente, nos mercados financeiros e transferido o comando sabre 

recursos financeiros entre agentes poupadores e tomadores. Entretanto, todo 

contrato financeiro representa um risco para as partes, podendo este ser tao 

somente o risco de credito (default da parte domadora) ou, ainda, representar 

exposic;ao a riscos de taxas de juros, de liquidez, cambial e tantos outros. Nesse 

contexto, a partir dos anos 80, os mercados passaram a contar com inovac;oes 

financeiras muito importantes nos dias atuais, que sao os contratos derivativos. 

Contratos derivativos sao, em essencia, contratos cujo valor deriva de outros papeis. 

Atraves deles, os ricos dos contratos originais podem ser segmentados e, a partir 

dai, negociados separadamente. Portanto, nos mercados de riscos, ao contrario dos 

mercados de recursos, nao ha a transferencia de recursos, mas sim dos riscos 

originais envolvidos. Dessa forma, os mercados de risco sao hoje muito importantes 

para os mercados de recursos tradicionais, possibilitando a segmentac;ao dos riscos 

e, permitindo assim, que agentes avessos a determinados tipos de riscos possam 

participar dos mercados de recursos transferindo os riscos indesejados para outros 

agentes. 

E importante frisar que as dicotomias e distinc;oes acima apresentadas nao 

sao mutuamente excludentes. Elas sao uteis para melhor caracterizar os mercados 

financeiros de acordo com diferentes criterios e pontos de vista. Dessa forma, 

portanto, pode-se classificar o mercado de capitais, por exemplo, como: 

i. Um mercado de titulos, dada a natureza dos contratos negociados (ac;6es, 

debentures, commercial papers e etc.); 

ii. Publico, por que todos os agentes podem participar em igualdade de 

condic;oes; 

iii. Um mercado desintermediado, vista que as instituic;oes financeiras atuam, 

normalmente, apenas na colocac;ao de papeis no mercado primario; 
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iv. De recursos financeiros, visto que as transac;5es envolvem transferencia de 

recursos entre os agentes. 

Carvalho et a/ (2007) destaca, ainda, que "em grande medida, as distinc;5es 

apresentadas nada mais sao do que diferentes formas de se afirmar a importancia 

da informa98o na operac;ao dos mercados financeiros". Mercados publicos, por 

exemplo, apresentam f<kil acesso as informac;5es, ao contrario do privado. De outra 

forma, a disponibilidade da informac;ao e fundamental para que mercados 

secundarios possam existir. Nao menos importante, tambem, e a questao da 

informac;ao no caso da intermediac;ao e desintermediac;ao financeira. Os contratos 

bancarios, principalmente os de Iongo termo, s6 viabilizam-se caso o banco tenha 

acesso a importantes informac;5es sobre seus clientes, contando, para tanto, com 

sofisticados sistemas e mecanismos de avaliac;ao de risco de credito. 

2.1.3 Tipos de Sistemas Financeiros 

De acordo com Carvalho et a/ (2007), "o conjunto de mercados financeiros, 

definidos em func;ao das classes de ativos transacionados, as instituic;5es financeiras 

participantes, as inter-relac;5es entre eles e os regulamentes e regras de intervenc;ao 

do poder publico na organizac;ao e supervisao das operac;5es definem urn sistema 

financeiro". 

Para (STU DART, 2001 ), sistemas financeiros se constituem de urn con junto 

de instituic;5es publicas ou privadas cujas atividades essenciais sao a custodia e a 

gestao da riqueza e da renda que circulam pelos diversos mercados que comp5e a 

economia. 

Tais sistemas financeiros devem atender a quatro grandes demandas da 

economia: 

i. Canalizar os recursos excedentes das unidades econ6micas superavitarias 

para as deficitarias, · promovendo a intermediac;ao eficiente dos recursos 

financeiros; 

ii. Viabilizar os mecanismos de pagamentos da economia, viabilizando as 

transac;5es entre agentes e mercados; 



17 

iii. Proporcionar instrumentos e classes de ativos na propon;ao necessaria para 

satisfazer as demandas dos poupadores e das empresas no processo de 

desenvolvimento economico; 

iv. Garantir um grau razoavel de estabilidade aos valores dos ativos financeiros 

nele transacionados, conferindo assim, confian<;a e credibilidade entre os 

agentes. 

Zysman (1983), estudando o desenvolvimento das principais economias 

desenvolvidas, aponta tres principais modelos de sistema financeiro, diferenciados 

pelas caracteristicas estruturais das fontes de financiamento. Sistemas financeiros 

baseados em mercados de capitais (capital markets based systems) e os sistemas 

financeiros baseados em credito bancario (credit based systems), o qual se 

subdivide em outros dois, como veremos a seguir. 

0 primeiro modelo, baseado no mercado de capitais, tern como exemplo as 

economias dos Estados Unidos e lnglaterra. Trata-se de um sistema em que a 

emissao de titulos (a<;6es, debentures e outros) junto aos agentes superavitarios e a 

principal fonte de financiamento das empresas. Portanto, em tal modelo de sistema 

financeiro, as rela<;6es financeiras desintermediadas sao predominantes, sendo que 

a disponibilidade e publicidade das informa<;6es tornam-se fatores cruciais para seu 

funcionamento eficiente. Studart (2001) aponta tres condi<;6es fundamentais para a 

forma<;ao e opera<;ao de sistemas baseados em mercado: 

i. A existencia de um numero razoavel de empresas de grande porte e bern 

sucedidas, de forma a incentivar os potenciais investidores e conferir 

confian<;a e credibilidade ao mercado, assim como, a existencia de renda 

agregada em volume suficiente para a forma<;ao de poupadores com perfil 

adequado, ou seja, aplicadores de Iongo prazo; 

ii. A existencia de mercados secundarios bern organizados, conferindo liquidez 

e, dessa forma, mitigando os riscos inerentes aos contratos de maturidade 

long a; 

iii. Em terceiro Iugar - embora nao seja exatamente uma condi<;ao previa, mas 

uma constata<;ao hist6rica- apresenta-se o fato de que nos paises estudados 

originalmente por Zysman (1983) - Estados Unidos e lnglaterra, o 

desenvolvimento de tais sistemas deu-se conjuntamente com o 

desenvolvimento do capitalismo nestes paises. 
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Nesse ultimo ponto, encontra-se explicac;ao do par que do surgimento de 

sistemas financeiros baseados em mercado deram-se nos paises pioneiros do 

processo de industrializac;ao capitalista e, tambem, para o fato de que os paises que 

ingressaram em tal processo mais tardiamente, o modelo de financiamento 

desenvolvido foi o baseado em credito bancario. 

0 segundo modelo, baseado em credito bancario privado, teve como caso 

tipico a Alemanha. A caracteristica fundamental desse modelo e a predominancia de 

bancos universais, os quais apresentam diversificadas estruturas de ativo e passivo, 

e atuam nos mais variados segmentos do setor financeiro. De Acordo com Carvalho 

(2007, p. 263), "o banco universal esta definido na Lei Bancaria alema de 1961 como 

uma instituic;ao de credito engajada em: aceitar depositos, fazer emprestimos, 

descontar notas, prover corretagem de titulos, servic;os de custodia, operar fundos 

de investimento, prover garantias financeiros, prover giros de fundo etc.". Outro 

ponto importante do modelo de credito bancario privado e 0 baixo grau de 

desenvolvimento do mercado de capitais. Uma vez que esmagadora parcela de 

poupanc;a encontra-se em poder dos bancos universais, sao eles mesmos, os 

agentes com maior potencial para investir nos titulos privados porventura emitidos, 

fato que reduz a demanda par esses papeis deprimindo tal mercado. Portanto tal 

modelo se caracteriza pela predominancia de relac;oes intermediadas, onde os 

bancos atuam como principais agentes captadores da poupanc;a privada, sob a 

forma de depositos e, conjuntamente, financiadores da atividade industrial. A grande 

importante da figura dos bancos universais explica, portanto, a tendencia a 
concentrac;ao do sistema financeiro, assim como o surgimento de grandes 

corporac;6es que atuam em diversos segmentos da economia, corporac;6es estas 

que, via de regra, sao lideradas par bancos universais. 

0 terceiro modelo guarda muita semelhanc;a como o segundo. Trata-se do 

sistema baseado em credito governamental. As economias que representaram tal 

modelo no trabalho de Zysman (1983) foram a Franc;a e o Japao do pos-guerra. 

Muito embora esse terceiro modelo seja baseado no credito bancario como principal 

fonte de financiamento das empresas, difere substancialmente do modelo alemao. 

Alem de ser predominantemente estatal, o sistema baseado em credito 

governamental, apresenta uma gama mais diversificada e especializada de 

instituic;6es financeiras, tais como bancos de desenvolvimento, para o setor industrial 
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e agencias de desenvolvimento dedicadas aos setores agricola e imobiliario. 

Entretanto, assim como no modelo de credito privado, uma caracterfstica importante 

desse terceiro modelo e novamente a debilidade do mercado de capitais e; por 

conseguinte, a predominancia das rela<;6es financeiras intermediadas. 

Na forma<;ao dos tres modelos de sistema financeiro propostos por Zysman, 

Stud art (2001) destaca a importancia do planejamento e da interven<;ao do Estado 

na regulamenta<;ao dos mesmos. Nos casas norte-americana e ingles, os governos 

tiveram fundamental importancia na regulamenta<;ao de um modelo que 

naturalmente ja se desenvolvia. Ja nos casas dos modelos baseados em credito 

bancario, coube aos governos o papel central no desenvolvimento industrial tardio 

num curta perfodo, vista que a estrutura financeira privada a epoca nao dispunha de 

condi<;6es adequadas para custear o crescimento do setor real da economia. 

2.2 PRECIFICA<;Ao E SELE<;AO DE ATIVOS 

As teorias de precifica<;ao e sele<;ao de ativos sao de fundamental importancia 

para o entendimento do comportamento dos investidores, diante de uma gama cada 

vez maior e mais sofisticada de instrumentos financeiros a sua disposi<;ao para a 

composi<;ao de suas carteiras de investimento. Acrescente-se a isso, um cenario de 

permanente incerteza em rela<;ao ao futuro do estado das coisas e, por conseguinte, 

um cenario de diffcil previsibilidade dos fundamentos macroeconomicos e dos 

pre<;os futures dos ativos financeiros e nao financeiros. 

Nesse sentido, pretende-se nessa sessao avaliar duas correntes de 

pensamento acerca do assunto. Em primeiro Iugar, as teorias convencionais de 

precifica<;ao de ativos e forma<;ao de portfolios, fundamentadas nas hip6teses das 

expectativas racionais e dos mercados eficientes, dominantes no mainstream1 

economico. Em segundo Iugar, pretende-se resgatar a teoria de sele<;ao de ativos 

proposta originalmente por keynes, na Teoria GeraF, baseada na teoria de 

preferencia pela liquidez, formulada pelo mesmo autor. 

1 Mainstream economico: corrente de pensamento dominante entre os economistas. 
2 The General Theory ofEmployent, Interest and Money, de John Maynard Keynes, publicado em 1936. 
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2.2.1 Teoria Convencional de Precificac;ao e Selec;ao de Ativos 

Embora urn dos pilares da teoria de portfolios contemporanea seja o modele 

de Tobim de alocac;ao de portfolio, de 1958 (CARVALHO, 2007), as modernas 

teorias de carteiras, tais como sao conhecidas, passu em suas bases fundamentadas 

na hipotese das expectativas racionais e, de forma mais especffica, na hip6tese dos 

mercados eficientes. 

A seguir, serao apresentados alguns conceitos acerca da eficiencia dos 

mercados financeiros e, mais detalhadamente, a hipotese dos mercados eficientes 

(HEM). Na sequencia, serao discutidos os principais conceitos das teorias 

convencionais de precificac;ao e selec;ao de ativos, assim como os conceitos de 

diversificac;ao e alocac;ao de portfolio, a Ia Markowitz3
. 

Mercados Eficientes 

A questao acerca da eficiencia dos mercados financeiros, em especial os 

mercados de capitais, vern sendo urn dos objetos de estudos centrais dos 

economistas. Brito (1977, apud CAMARGOS e BARBOSA, 2003), par exemplo, 

sugere tres niveis de eficiencia para os mercados de capitais: 

i. Nivel informacional, associado a capacidade dos participantes do mercado 

em refletir os prec;os dos titulos os fluxes de informac;6es disponiveis; 

ii. Nivel Alocacional, associado a capacidade do mercado em desenvolver 

papeis que melhor correspondam as demand as dos poupadores e tomadores, 

proporcionando melhor alocac;ao dos recursos; 

iii. Nivel Operacional, associado a otimizac;ao dos custos e recursos envolvidos 

no processo de intermediac;ao financeira. 

Para Assaf Neto (2003, p. 202), mercados eficientes sao aqueles nos quais os 

prec;os dos ativos refletem todas as informac;6es disponiveis e, tambem, apresentam 

3 MARKOWITZ, H.M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York. John Wiley & 
Sons, 1959. 
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grande sensibilidade ao surgimento de novas informa<;6es, sendo que os pre<;os 

ajustam-se rapidamente na forma<;ao de novos cenarios. 

De acordo com Fama (1970), sao tres as condi<;6es suficientes para que a 

hip6tese dos mercados eficientes se verifique, conforma abaixo: 

i. Nao existem custos de transa<;ao nas negocia<;6es dos papeis; 

ii. As informa<;6es sao igualmente disponibilizadas de forma instantanea e a 

custo zero e a todos os participantes do mercado; 

iii. Os investidores possuem expectativas homogeneas, ou seja, esperam o 

mesmo nivel de aprecia<;ao ou deprecia<;ao dos pre<;os futuros. 

Assaf Neto (2003) acrescenta ainda outras condi<;6es para que um mercado 

seja considerado eficiente: 

i. Nenhum participante consegue sozinho influenciar os pre<;os do mercado; 

ii. 0 mercado e composto, principalmente, por investidores racionais, os quais 

procuram sempre o melhor retorno para um determinado risco ou, o menor 

risco dado um retorno esperado; 

iii. Em principia, nao ha racionamento de capitais, de forma que todos os 

participantes tenham igual acesso as fontes de credito; 

iv. Os ativos transacionados no mercado sao perfeitamente divisiveis e nao 

existem restri<;6es nas suas negocia<;6es. 

A teoria dos mercados eficientes, por sua vez, tambem conhecida como 

Hip6tese dos Mercados Eficientes (HME), constitui-se como um dos pilares da 

moderna teoria de finam;as. De acordo com Kaene (1985, apud CAMARGOS e 

BARBOSA, 2003), a Hip6tese dos Mercados Eficientes e "reconhecida como um 

subconjunto de um amplo conceito da teoria econ6mica, a Hip6tese das 

Expectativas Racionais". Tambem, para Mishkin (2000, apud PAULA, 2007), a teoria 

dos mercados eficientes corresponde a aplica<;ao da hip6tese das expectativas 

racionais para a precifica<;ao dos ativos transacionados nos mercados de capitais. 

Ross (1995) aponta que a hip6tese do mercado eficiente possui duas 

implica<;6es importantes. A primeira, sobre os investidores, observa que os 

investidores devem esperar retornos normais, apenas. lsto e, nao ha oportunidade 

de obten<;ao de lucros extraordinarios, uma vez que as informa<;6es refletem-se 

instantaneamente nos pre<;os. A segunda implica<;ao, relacionada as empresas, 
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observa que tendo em vista que os prec;os de mercado dos titulos por elas emitidos 

refletem os prec;os justos4 dos papeis, nao podem as empresas esperar obter 

ganhos de valor na emissao de novos papeis. Tais implicac;oes vao ao encontro do 

que pressupoe Fama (1970, apud CAMARGOS e BARBOSA, 2003): as distribuic;oes 

de frequencia dos retornos dos titulos sao pr6ximas a curva normal, sendo os 

retornos variaveis aleat6rias e o retorno medio a melhor expectativa que se pode 

obter. 

Elton (2004 ), por sua vez, avalia a questao da eficiencia dos mercados, 

basicamente, atraves de duas hip6teses. A primeira, que o autor denomina hip6tese 

do mercado eficiente ou, ainda, hip6tese da eficiencia informacional, trata da 

questao da velocidade com que as novas informac;oes sao incorporadas nos prec;os 

dos ativos. Quanto a forte premissa de que os prec;os refletem integralmente as 

informac;oes disponfveis, ou seja, os prec;os refletem os valores fundamentais dos 

ativos, o autor refere-se como a hip6tese de mercado racional. Neste contexto, se os 

mercados forem racionais, nao havera diferenc;as sistematicas entre os prec;os de 

mercado e o valor fundamental5 dos titulos (ELTON, 2004, p. 376). 

As Formas de Eficiencia de Mercado 

Historicamente, a hip6tese do mercado eficiente tern sido subdividia em 

categorias diferentes, cada uma de acordo com o tipo de informac;ao envolvida. De 

acordo com Elton (2004 ), as subidivisoes referidas foram originalmente propostas 

por Fama6
, em 1988. Segundo Ross (1995), alguns tipos de informac;ao podem 

interferir no prec;o de mercado dos ativos com velocidade diferente que outros tipos 

de informac;ao. Conforme ilustrado na Figura 1, de acordo com o tipo de informac;ao 

(informac;oes sobre prec;os passados, informac;oes publicas e todas informac;oes), as 

formas de eficiencia dos mercados podem ser divididas em tres formas distintas: a 

forma fraca, a forma semi-forte e a forma forte. 

0 primeiro tipo de eficiencia, a forma fraca, indica que o mercado incorpora 

completamente as informac;oes sobre os prec;os passados dos titulos. Dessa forma, 

retornos anormais nao podem ser obtidos baseados nas informac;oes passadas 

4 Justo significa dizer o valor presente dos fluxos de rendimentos esperados. 
5 Valor fundamental entendido como o fluxo de retornos esperados descontados a valor presente. 
6 F AMA, E. Dividend Yelds and expected stock returns. Journal of Financial Economics, 22, no 1, p3-25, Otc. 
1988. 
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como sinalizadores dos prec;os futures. Ou seja, de acordo com hip6tese na forma 

fraca, nao ha como prever os prec;os futures de um ativo em func;ao do seu 

comportamento no passado. Em Termos matematicos: 

Onde, ( P1 ) e o prec;o corrente do ativo, ( Pt-1) e o prec;o do ativo no perfodo 

imediatamente anterior, ( re) representa o retorno esperado, de acordo com os riscos 

envolvidos e ( s) e o erro aleat6rio, sendo que, este ultimo componente nao pode ser 

previsto com base nos prec;os passados. Este tipo de comportamento dos prec;os 

dos ativos e, tambem, conhecido na literatura como "randon walk", ou, passeio 

aleat6rio. 

Figura 1 - Formas de Eficiemcia de Mercado 

Todas infonna~oes 
t·elevantes 

t>re~os 

passados 

Fonte: Adaptado de Ross (1995, p. 268) 

c::> Fonua Fotie 

c:::::> Fonna Semi-fotte 

c::::> Forma Fraca 

Um mercado e tido como eficiente na sua forma semi-forte quando os prec;os 

dos ativos incorporam nao s6 o comportamento dos prec;os passados (forma fraca), 

mas, tambem, toda a informac;ao publica disponfvel, tais como demonstrac;6es 

financeiras publicadas pelas empresas e outras publicac;6es relevantes. Segundo 
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French e Roll (1986, apud CAMARGOS e BARBOSA, 2003), informa96es publicas 

sao aquelas que se tornam conhecidas ao mesmo tempo em que afetam os pre9os, 

ou seja, afetam os pre9os antes que qualquer indivfduo possa negociar baseado 

nelas. Dessa forma, nenhum investidor conseguira obter ganhos extraordinarios 

baseado em informa96es publicas, uma vez que os pre9os ajustam-se muito 

rapidamente as novas informa96es divulgadas. 

A terceira forma da hip6tese dos mercados eficientes, a forte, preconiza que 

os pre9os dos ativos incorporam completamente todas as informa96es relevantes de 

urn mercado. Nesse contexte, mesmo com informa96es privilegiadas, indivfduos nao 

obteriam Iueras extraordinarios na transa9ao desses ativos. Ou seja, a forma forte da 

HME admite que urn inside?, com informa96es privadas, nao obteria vantagens, pois 

os pre9os se ajustariam instantaneamente a qualquer nova informayao, publica ou 

privada. De acordo com Ross (1995, p. 268), os defensores da HME na sua forma 

forte argumentam que, assim que o insider procurasse utilizar informa96es 

privilegiadas, o mercado perceberia o fato e se ajustaria antes mesmo que ele 

pudesse comprar ou vender a96es, conforme o caso. 

0 modelo da hip6tese dos mercados eficientes, proposto por Fama (1970), 

vern historicamente sendo objeto de analises e crfticas. Diversos testes, nesse 

sentido, sao realizados buscando confirmar ou rejeitar a HME nas suas tres formas. 

Nao ha consenso, entretanto, quanta a questao de que as hip6teses de eficiencia de 

mercado sao descri96es realistas de como funcionam os mercados. Segundo 

Camargos e Barbosa (2003, p.48), as pesquisas sobre o mercado de capitais "tern 

encontrado suporte empfrico somente para as duas formas, fraca e semi-forte, 

enquanto a maioria dos estudos rejeita a versao da forma forte de eficiencia". Os 

autores argumentam, ainda, que mesmo Fama (1970), ao propor tais subdivisoes, ja 

antecipava que nao tinha a pretensao de que seus modelos pudessem descrever a 

realidade de maneira precisa, principalmente para a forma forte, dadas as. evidencias 

em contrario. 

7 Insider: toda a pessoa que, em virtude de fatos circunstanciais, tern acesso a "informa<;oes relevantes" relativas 
aos neg6cios e situa<;ao da companhia. 
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Risco, Retorno e Escolha de Ativos 

Em fun<;ao da ampla aceitabilidade das teorias das expectativas racionais e 

da hipotese dos mercados eficientes, na esteira do mainstream econ6mico, as 

modernas teorias de sele<;ao de portfolio baseiam-se em modelos probabilisticos de 

risco e retorno esperado e, por conseguinte, em diversifica<;ao de portfolio. 

0 conceito de risco pode ser interpretado de diversas formas, em fun<;ao do 

contexto em que se esta avaliando. Na nossa vida, estamos em contato com 

diversos riscos cotidianos: risco de urn acidente de transito, risco de contrair uma 

doen<;a, risco de sermos assaltados, risco de perdermos dinheiro com urn 

investimento e assim por diante. De maneira geral, risco pode ser definido como o 

grau de incerteza associado o determinado evento. 

Usualmente, a literatura econ6mica e financeira subdivide os riscos de urn 

ativo em duas partes: risco sistematico e risco nao sistematico ou risco especifico. 

Para Assaf Neto (2003), o risco sistematico e aquele associado a todos os ativos 

negociados em determinado mercado. E, dessa forma, determinado por quest6es de 

natureza politica, econ6mica e social. Ja o risco especifico, ou nao sistematico, diz 

respeito as caracteristicas proprias de cada ativo. E urn risco, portanto, intrinseco, 

proprio de cada investimento realizado. Dessa forma, o risco total de urn ativo pode 

ser entendido como: 

Risco Total = Risco Sistematico + Risco Especifico 

A mensura<;ao de risco de urn investimento se da por meio de processos 

probabilisticos, nos quais se atribui probabilidades aos diferentes estados de 

natureza esperados e, dessa forma, aos possiveis resultados do investimento 

(ASSAF NETO, 2003, p. 211). Tais probabilidades podem ser objetivas ou 

subjetivas. Por objetivas, entendem-se as probabilidades obtidas atraves de dados 

historicos acumulados. Ja as probabilidades subjetivas, sao aquelas determinadas 

com base no conjunto de valores, experiencia e conhecimento do investidor. Nesse 

ultimo caso, as expectativas dos indivfduos quanto aos possiveis cenarios futuros da 

economia sao determinantes na determina<;ao dos pesos probabilisticos. 

Nesse contexto, o risco pode ser entendido como os desvios previsiveis dos 

retornos esperados para os ativos avaliados. Por Exemplo, considerando dois ativos, 
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o Titulo A e o Titulo 8, os quais apresentam percentuais de retorno e probabilidades 

de ocorrencia associados de acordo com o quadro abaixo: 

Titulo A Titulo B 

Retorno Probabilidade Retorno Probabilidade 

7% 10% -5% 20% 

12% 30% 0% 30% 

15% 40% 10% 40% 

20% 20% 30% 10% 

Sendo assim, podemos obter os retornos esperados dos tftulos atraves da 

distribui<;ao das probabilidades de retorno apresentados, que, em termos 

matematicos, seria: 

n 

E(R)= R = Lpk xRk 
k=l 

Onde o retorno esperado e representado por (E(R)), (Pk) e a probabilidade 

de ocorrencia de cada evento e (Rk) o retorno esperado para cada probabilidade 

associada. Dessa forma, o retorno esperado de cada ativo seria: 

E(RJ=l4,3% e E(Rs)=6,0% 

Os riscos associados, por sua vez, podem ser representados pelo desvio 

padrao da distribui<;ao das probabilidades dos retornos ( O"(R)), conforme segue: 

0"= :fpk x(Rk -RY 
k=l 

Sendo assim, os riscos associados a cada titulo seriam: 

O"(RJ=3,689% e O"(Rs)=9,950% 
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Dessa forma, conforme ilustrado na Figura 2, e facil perceber que o Titulo A, 

nao s6 apresenta maior probabilidade de retorno que o Titulo B, mas, tambem, 

menor risco associado, conforme mensurado pelo desvio padrao das probabilidades 

de retorno. Portanto, no caso de exemplo acima, caso um investidor racional, que 

busca maximizar o retorno e minimizar o risco, se depare com o dilema de investir 

em um dos dois ativos, a escolha correta seria, evidentemente, investir no Titulo A. 

Figura 2- Risco e Retorno Esperado de Dois Tftulos 

40% 

~L-----4-~--~--~----~~---------~ 
6% 14.~% 

E(-R..) E(RJ 

Fonte: Assaf Neto (2003, p. 212) 

Rewrnos 

Entretanto, nem sempre a escolha entre investir em um ou outro ativo e tao 

simples. Frequentemente nos deparamos com opc;6es de investimento onde os 

retornos esperados sao tanto maiores quanto os riscos associados. Inclusive, e de 

se esperar que em situac;6es de equilfbrio de mercados eficientes, os retornos 

esperados sempre serao maiores quando os riscos envolvidos forem mais elevados, 

como forma de compensar o maior risco assumido pelo investidor. Nesse contexte, 

para um investidor, a escolha entre um ou outro ativo ou, ainda, por um conjunto de 

ativos, depende fundamentalmente do seu grau de aversao ao risco, ou seja, 

depende das preferencias pessoais desse investidor. Para Elton (2004), "qualquer 

que seja o conjunto de oportunidades para o investidor, sua func;ao de preferencias 

ainda desempenhara um papel-chave na otimizac;ao de sua decisao". Nesse 

contexte, cada investidor possui sua func;ao de preferencia, determinada pelo seu 

grau de aversao ao risco. Para Assaf Neto (2003), a func;ao de preferencia de um 
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individuo e melhor representada por um mapa de curvas de indiferenc;a, conforme 

ilustrado na Figura 3. De acordo com o autor, o mapa e apresentado como uma 

ordem de preferemcia onde as curvas mais distantes (maier retorno) sempre sao 

preferiveis as anteriores. 

Figura 3 - Mapa de Curvas de lndiferenc;a 

E(R) 
(Retorn<> 

Esperad<>) 

--+-------~------+ a (Risco) 

Fonte: Assaf Neto (2003, p. 216) 

Dessa forma, o objetivo de um investidor racional sempre sera o de buscar 

um conjunto de ativos que maximize os retornos esperados, minimize os riscos 

associados e, ao mesmo tempo, esteja em consonfmcia com seu grau de aversao 

aos riscos. 

Diversificac;ao e Selec;ao de Carteiras 

Na sessao anterior, foi discutida a questao do risco e retorno esperado dos 

ativos e o dilema do investidor racional quanta a escolha mais correta entre opc;6es 

de investimento, do ponte de vista da maximizarao do retorno e minimizac;ao dos 

riscos. Entretanto, sabemos que, na realidade, o investidor normalmente investe 

seus recursos nao a pen as em um ativo, mas sim, numa cesta composta por diversos 

ativos, com retornos esperados e riscos associados diferentes entre si. Essa pratica 

de investimento e conhecida na literatura financeira como diversificar;ao. 
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0 retorno esperado (E(Rp )) de uma carteira de ativos, ou portfolio, e definido 

como a media ponderada dos retornos de cada ativo em relac;ao a sua participac;ao 

no total da carteira. Ou seja: 

E(Rp)=Rp = "n· (R.xW.) L-..;=1 J J 

Onde (n} e o numero de ativos que comp6e a carteira, (R) e o retorno de 

cad a ativo e ( Wj) representa a participac;ao do ativo (j) na composic;ao total da 

carteira. 

Contudo, o risco do portfolio nao e a media dos riscos dos ativos ponderada 

pela sua participac;ao na carteira, de forma analoga ao retorno esperado, ou seja, o 

risco de um ativo, quando avaliado em uma carteira, nao corresponde, ao seu risco 

individual. Tal fato ocorre em func;ao da existencia de correlac;ao entre os ativos que 

comp6e a carteira. Matematicamente podemos representar o risco de um portfolio 

(O"p) composto por (n) ativos como sendo: 

On de ( w;) e a participac;ao relativa de cad a ativo na carteira, ( O"i) e o risco 

(desvio padrao) individual de cada ativo e (Pi,j) e correlac;ao entre cada par de 

ativos (i) e (j). Como exemplo8
, vamos tomar uma carteira composta por apenas dois 

ativos, A e B, cujos retornos provaveis sao resumidos no quadro abaixo de acordo 

com cada estado de natureza esperado: 

8 AssafNeto (2003, p.231) 



Estado de Natureza 

Recessao 

Medio 

Born 

Excelente 

Probabilidade 

10% 

35% 

45% 

10% 

30 

Retorno do Ativo A Retorno do Ativo B 

-5% 2% 

10% 10% 

25% 15% 

50% 20% 

Se calcularmos os retornos esperados e riscos de cada ativo, separadamente, 

obteremos os seguintes resultados: 

AtivoA 

Ativo B 

Retorno Esperado (E(R)) 

19,25% 

12,45% 

Risco ( ai ) 

40,65% 

13,37% 

Entretanto, ao calcularmos o retorno esperado e risco de diversas carteiras, 

formadas por diferentes combinac;oes dos ativos A e B, obtemos os seguintes 

resultados: 

Propor~ao do Ativo Propor~ao do Ativo Retorno Esperado Risco do Portfolio 

A no Portfolio ( WA ) B o Portfolio ( Ws) do Portfolio (a P) ( O'p) 

0% 100% 12,45% 13,37% 

25% 75% 14,15% 15,08% 

50% 50% 15,85% 22,12% 

75% 25% 17,55% 31,05% 

100% 0% 19,25% 40,65% 

Com base nesses resultados, pode-se perceber o efeito da diversificat;ao9
. 

Uma vez que a correc;ao entre os dois ativos e menor que a unidade (PA,B = 0,1161 ), 

existem ganhos evidentes na reduc;ao do risco da carteira. Em qualquer combinac;ao 

analisada, o risco do portfolio mostra-se inferior a media ponderada dos riscos 

individuais em relac;ao a participac;ao na carteira. Esta diminuic;ao do risco do 

portfolio ira ocorrer sempre que a correlac;ao entre os ativos for menor que a 

9 0 conceito modemo de diversificayiio do risco de urn portfolio e atribuido a Markowitz (1959). 
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unidade. Por conseguinte, quanta menor positivamente for a correlac;ao entre os 

ativos, maior sera a reduc;ao do risco. 

Na verdade, quanta mais diversificada for uma carteira (quantidade de ativos) 

e quanta menor for a correlac;ao entre os seus ativos, menor sera o risco total do 

portfolio, ou, em outras palavras, maior sera o ganho com a diversifica9ao. 

E importante destacar, porem, que os efeitos de reduc;ao de risco obtidos pela 

diversificac;ao apresentam um limite. Na verdade, os riscos especificos de cada 

ativo, tambem denominado risco diversificavel, pode ser total ou parcialmente 

eliminado atraves da diversificac;ao da carteira com ativos que nao sejam fortemente 

correlacionados positivamente. Entretanto, existe ainda o risco sistematico, ou, nao 

diversificavel. Este ultimo, como diz a propria denominac;ao, nao pode ser mitigado 

pela diversificac;ao da carteira, representando, na sua essencia, o risco do mercado 

como um todo. De acordo Assaf Neto (2003, p. 222), o risco sistematico, ou risco de 

mercado tem origem nas flutuac;6es a que esta sujeito o sistema economico como 

um todo, "sendo suas principais fontes as variac;6es nas taxas de juros da economia, 

o processo inflacionario, a situac;ao polftica e o comportamento das cotac;6es no 

mercado de tftulos". 

Nesse contexto, com relac;ao a escolha entre os investimentos possfveis 

apresentados ao investidor, Assaf Neto (2003, p. 228) reafirma a importancia do 

grau de apetite ao risco do investidor. Nas suas palavras: 

A selec;:ao de carteiras procura identificar a melhor combinac;:ao possfvel de ativos, 

obedecendo as preferemcias do investidor, com relac;:ao ao risco e retorno esperados. 

Entre as inumeras carteiras que podem ser formadas com os ativos disponfveis, e 
selecionada aquela que maximiza seu grau de satisfa<;:ao. 

Na Figura 4, cada ponto identificado na area sombreada representa uma 

combinac;ao de ativos possfvel em determinado mercado. Ao investidor, portanto, 

sao oferecidas todas as combinac;6es possfveis de investimento em papeis daquele 

mercado. 0 trecho MW, aqui representa o que e conhecido na teoria de financ;as 

como fronteira eficiente e apresenta as combinac;6es possfveis de portfolio onde o 

retorno esperado e maximo, dado determinado nfvel de risco. 



Figura 4 - Fronteira Eficiente 

E(R)=R, 
(Retorno 

esperado) 

A 

M 

Fonte: Assaf Neto (2003, p. 239) 
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Desvio-padrao (a.,) 

Dessa forma, um investidor racional ira selecionar uma das inumeras 

possibilidades de combinac;ao de carteiras situadas sobre o trecho MW. Em outras 

palavras, um investidor racional nao formara carteiras tais quais as representadas 

pelos pontes identificados por numeros (pontes 1, 2, 3 entre outros) da Figura 4, 

visto que, em qualquer dos cases, sempre havera alternativa de portfolio que 

apresente maier retorno para o mesmo grau de risco associado ou, entao, menor 

risco para o mesmo retorno esperado. 

Portanto, trazendo de volta a questao da preferemcia do consumidor e suas 

func;6es de preferencia, pode-se dizer que, em dado mercado, os investidores irao 

selecionar carteiras de ativos tais que satisfac;am suas func;6es de preferencia e, 

simultaneamente, fac;am parte do conjunto de carteiras da fronteira eficiente desse 

mercado. 

Dessa forma, dados os investidores A e B, conforme ilustrado na Figura 5, o 

investidor B ira selecionar a carteira na qual a sua curva de indiferenc;a venha a 

tangenciar a curva de fronteira eficiente daquele mercado (segmento MW), neste 

caso, o portfolio representado pelo ponte G. 0 lnvestidor A, por sua vez, de acordo 

com sua propria curva de indiferenc;a, optara pelo portfolio representado na Figura 5 

pelo ponte A. Da mesma forma, outros investidores, com diferentes graus de 

aversao ao risco, optarao por outros portfolios. Entretanto, considerando que sejam 

investidores racionais, sempre escolherao carteiras de ativos localizadas ao Iongo do 
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segmento MW da Figura 5, ou seja, portfolios localizados na fronteira eficiente do 

mercado. 

Figura 5 - Sele9ao de Carteira e Fronteira Eficiente 

E(R~=Rt> 
(Rewrno 
esperado) 

Jnvesridor A 

Fonte: Assaf Neto (2003, p. 240) 

bwe tidor B 

Desvio-padrao (crJ · 

2.2.2 Teoria da Preferemcia pela Liquidez, Precifica9ao e Sele9ao de Ativos 

A teoria de preferencia pela liquidez e um dos importantes conceitos 

formulados no classico livro conhecido par Teoria Geral (TG), de John Maynard 

Keynes ("The general theory of employment, interest and money", 1936). Embora em 

publica96es anteriores Keynes ja tenha utilizado o conceito de preferencia pela 

liquidez, foi na Teoria geral que o autor definiu explicitamente a teoria da preferencia 

pela liquidez, a qual representa o cerne da sua teoria monetaria de demanda par 

moeda. De acordo com Carvalho (2007), no capitulo 17 da Teoria Geral, Keynes 

generaliza a sua teoria de preferencia pela liquidez para um modele mais elaborado 

e complete de precifica9ao e sele9ao de ativos. 
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A Preferemcia pela Liquidez e a Demanda por Moeda em Keynes 

Segundo Carvalho et al. (2007), no seu Tratado sobre a Moeda, publicado em 

1930, Keynes reconheceu dois circuitos de circulac;ao monetaria: o industrial e o 

financeiro. 0 reconhecimento deste ultimo diferenciava a visao do economista ingles 

da teoria quantitativa da moeda, dominante a epoca. 0 circuito industrial representa 

a quantidade de moeda necessaria para fazer frente a produc;ao e comercializac;ao 

de bens e servic;os da economia. Ja o circuito financeiro, representa a moeda 

necessaria para operac;6es com ativos financeiros, tais como ac;6es e titulos de 

divida. lsto implica em dizer que, sob este ponto de vista, a moeda nao e vista 

apenas como um meio de circulac;ao, mas sim, como um outro ativo qualquer, que 

ser utilizado como forma de acumulac;ao de riqueza. Visto dessa forma, em 

situac;oes em que a incerteza a as expectativas de elevac;ao de taxas de juros 

aumentem, alguns agentes econ6micos podem preferir reter moeda, como um porto 

seguro, evitando perdas inesperadas de capital. A moeda, portanto, embora nao 

proporcione renda, estaria mais protegida ante as incertezas e riscos dos mercados 

financeiros. 

Na Teoria Geral, todavia, Keynes procurou enfatizar os motivos pelos quais o 

publico demanda moeda. No capitulo 13 da TG Keynes questiona de que forma os 

individuos que optam por abdicar de parte do seu poder de consume atual, para 

exerce-lo no futuro, decidem conservar tal poder. Tais individuos poderiam optar por 

conservar tal riqueza na forma de moeda ou, alternativamente, pela posse de outros 

ativos, que rendem juros, mas, entretanto, possuem menor liquidez. Segundo o 

proprio autor: 

Em outras palavras, qual e o grau de sua preferencia pela liquidez, onde a 

preferencia pela liquidez do individuo e representada por uma escala do volume dos 

seus recursos, medidos em termos monetarios ou em unidades de salario, que deseja 

conservar em forma de moeda em diferentes circunstancias? (KEYNES, 1982, p. 137) 

Portanto, de acordo com a teoria da preferencia pela liquidez, sao quatro os 

motives para a demanda de moeda. Sao eles: 

Motivo transac;ao - esta relacionado aos pagamentos e recebimentos 

rotineiros e prev1s1vels da atividade econ6mica, salaries, compra de bens, 

pagamento de juros, pagamentos de alugueis e etc. E a demanda por moeda 
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necessaria para movimentar o circuito industrial, nas compras de bens e servic;os, tal 

qual foi vista acima. Portanto, em termos agregados, a demanda transacional por 

moeda depende da renda gerada pela economia. 

Motivo precauc;ao - as pessoas podem desejar reter moeda para se 

precaverem sabre acontecimentos inesperados. Sendo a moeda, um ativo seguro e 

liquido, a posse da mesma pode ter grande importancia em momentos em que 

gastos inesperados podem ser necessarios. Tal demanda, tambem, pode ser 

motivada pela oportunidade de barganha, ou seja, para a realizac;ao de algum 

neg6cio de "oportunidade" que seja vantajoso. Dessa forma, a demanda por moeda 

pelo motivo precauc;ao, depende da incerteza dos agentes em relac;ao ao futuro. 

Motivo especulac;ao - este motivo relaciona-se com as incertezas e riscos 

acerca do comportamento futuro das taxas de juros, que e de dificil previsibilidade. 

Constitui-se, em outras palavras, como a base da preferemcia pela liquidez, sendo 

que refere-se a demanda por moeda motivada pela expectativa de parte dos 

agentes em que havera mudanc;as favoraveis na taxa de juros, e, portanto, no prec;o 

dos tftulos. (NEVES FILHO, 2005). Pode-se dizer que a incerteza quanta as 

variac;6es futuras da taxa de juros e 0 principal fator que justifica a demanda 

especulativa por moeda. Cada agente, individualmente, tern a sua propria avaliac;ao 

quanta ao valor considerado correto para a taxa de juros. Nesse contexto, portanto, 

de acordo com o nivel corrente da taxa de juros, acima ou abaixo das expectativas 

individuais, os agentes com expectativas de que os juros irao subir (e os prec;os dos 

titulos cair), venderao seus titulos, obtendo moeda em contrapartida. Ou seja, os 

agentes demandam moeda para especulac;ao visando o Iuera, acreditando que o 

seu progn6stico de taxa de juros futura e mais correto que o do mercado. Em 

resumo, nas palavras de keynes, o motivo especulac;ao seria "o prop6sito de obter 

Iueras por saber melhor que o mercado o que trara o futuro" (KEYNES, 1982, p. 

139). 

Motivo financeiro 10 
- refere-se a a demand a por moeda necessaria para fazer 

frente a despesas nao usuais mas previstas para o futuro como, por exemplo, 

investimento em bens de capitais. As firmas, ante uma previsao de investimento 

vultosa, antecipam-se e reservam na forma de moeda os recursos necessarios para 

10 Este motivo foi introduzido por Keynes ap6s a publica<;ao da Teoria Geral, em resposta as criticas feitas por 
Bertil Ohlin a Teoria Geral, em 1937. 
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as compras dos bens, constituindo uma especie de provisao temporaria para os 

investimentos planejados (ex-ante). 

Dessa forma, podemos representar a func;ao de demanda por moeda 

formulada por Keynes da seguinte maneira: Seja M1, M2, M3 e M4 a quantidade de 

moeda necessaria para satisfazer os motivos transac;ao, especulac;ao, precauc;ao e 

financeiro. Sabe-se que, em termos agregados, M1 depende da renda, M2 das 

incertezas quanta ao futuro, M3 da taxa de juros corrente e do estado de 

expectativas acerca dos seus movimentos futuros e M4, dos investimentos. Portanto, 

a demanda por moeda Md, sera: 

Onde L1 (demanda transacional por moeda) e dependente da renda (Y); L2 

(demanda por moeda para fins de precauc;ao) depende das incertezas quanta ao 

futuro, representadas por (~); L3 (demanda especulativa por moeda) e func;ao da taxa 

de juros (r) e L4 (demanda por moeda por motivos financeiros) e func;ao direta do 

investimento agregado (I). 

Preferencia pela Liquidez e Precificac;ao de Ativos 

Na discussao feita na sessao anterior, acerca de preferencia pela liquidez, 

apenas dois tipos de ativos foram considerados. Moedas e titulos. Dessa forma, o 

individuo que desejasse abrir mao da liquidez maxima, que a moeda proporciona, 

teria apenas o investimento em titulos, que rendem juros, como opc;ao. Os juros 

pagos pelos titulos, portanto, se configuram como a compensac;ao pela menor 

liquidez oferecida com relac;ao a moeda. Nesse contexto, a quantidade de moeda 

que o publico desejaria reter dependeria do nivel atual e das expectativas em 

relac;ao a taxa de juros da economia. 

Contudo, de acordo com Carvalho et al. (2007), no capitulo 17 da Teoria 

Geral Keynes apresentou uma teoria de precificac;fw de ativos considerando, 

entretanto, uma gama diversificada de ativos, ao contrario do modelo dicot6mico 

(moeda e titulos) anteriormente analisado. Nessa teoria, onde cada ativo possui sua 

propria taxa de juros, Keynes destaca a importancia da taxa de juros monetaria. Dito 

em suas palavras: 
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A taxa de juros sabre o dinheiro, parece, portanto, representar um papel especial na 

fixac;:ao de um limite ao volume de emprego, vista marcar o nivel que deve alcanc;:ar a 

eficiencia marginal de um bern de capital para que ele se torne objeto de nova 

produc;:ao. (KEYNES, 1982, p. 175). 

Na referida analise, os diferentes graus de liquidez apresentados pelos ativos 

sao compensados por rendimentos proporcionados pela posse desses ativos. Existe, 

portanto, urn trade-off entre a taxa de juros especifica do ativo, representada pelo 

seu retorno total esperado (composto pela renda por ele proporcionada, 

descontados os custos de manutenc;ao do mesmo ah§m da sua apreciac;ao ou 

depreciac;ao no periodo) e a sua nao liquidez, ou seja, a diferenc;a entre o seu grau 

de liquidez e 0 grau de liquidez maxima, que e 0 da moeda. 

Nesse contexte, o retorno total esperado por urn ativo pode ser representado 

por quatro atributos, os quais se apresentam em graus diferentes em func;ao do tipo 

de ativo: 

i. Taxa de quasi-renda (q), que e a produc;ao ou rendimento esperado em 

func;ao da posse do ativo como, por exemplo, a produc;ao obtida pelo uso de 

urn bern de capital ou as receitas financeiras, juros e dividendos pagos por 

ativos financeiros; 

ii. Gusto de carregamento (c), que representa as despesas incorridas na 

retenc;ao do ativo, tais como, despesas com manutenc;ao, estocagem, 

seguros, custodiae etc.; 

iii. Taxa de apreciac;ao (a), que e a apreciac;ao ou depreciac;ao do prec;o de 

mercado que o ativo apresenta durante o periodo; 

iv. Premia pela Jiquidez (/), que esta relacionada a facilidade de negociac;ao do 

ativo case o seu proprietario queira se desfazer do mesmo, alterando dessa 

forma o seu portfolio. De acordo com Keynes (1982, p. 178), o premia pela 

liquidez e o montante "que as pessoas estao dispostas a pagar pela 

conveniemcia ou seguranc;a potenciais proporcionadas pelo poder de dispor 

dele (excluindo o rendimento ou os custos de manutenc;ao que lhe sao 

proprios)". 



38 

Dessa forma, partindo da premissa de que cada ativo apresenta sua propria 

taxa de juros em rela<;ao em termos de si mesmo, o seu retorno esperado (ra) e 

definido como o somat6rio das taxas acima expostas. Assim sendo: 

ra = (q- c) + a + I 

Resumindo, a ideia central e que, em equilibria, o retorno pecuniario dos 

ativos nao monetarios deve ser igual a sua menor liquidez quando comparada com a 

liquidez maxima da moeda. Em outras palavras: 

Nesta abordagem, a preferencia pela liquidez e refletida em termos do trade off entre 

retornos monetarios (a+ q- c) eo premia pela liquidez da moeda (I}, causando assim 

substitui<;6es na estrutura de demanda por ativos, que se diferenciam de acordo com 

combina<;6es de retornos monetarios e premia de liquidez que eles oferecem, sendo 

a liquidez valorizada quando a incerteza aumenta. (PAULA, 2006, p. 83). 

E importante destacar que, nessa abordagem, a liquidez dos ativos apresenta 

duas caracteristicas simultaneamente: (i) o potencial de venda do ativo no menor 

prazo possivel e (ii) a capacidade do ativo em manter o seu valor de mercado 

quando da necessidade de sua venda. Urn ativo sera, portanto, tanto mais liquido, 

quanta mais rapido seu proprietario puder negocia-lo e quanta menor for a perda de 

capital decorrente. 

Dessa forma, bens de capital apresentam premios de liquidez despreziveis, 

uma vez que ao tentar vende-lo, dificilmente seu possuidor o fa ria de maneira rapida 

e nem, tao pouco, pelo seu valor de mercado. Tambem, possuem consideravel custo 

de carregamento e, geralmente, taxa de aprecia<;ao negativa. Bens de capital, 

portanto, tern nos rendimentos proporcionados a sua principal atratividade. Ja, no 

outre extreme, a moeda apresenta nenhum rendimento pecuniario (visto nao render 

juros nem gera produ<;ao), custo de carregamento desprezivel, mas, contudo, 

elevado premia de liquidez, sendo o ativo liquido por excelencia. Num ponte 

intermediario, portanto, podemos identificar os titulos (a<;6es, debentures, titulos 

publicos e outros). Titulos apresentam, geralmente, alta liquidez, rendimentos 

pecuniarios representados pelos juros e aprecia<;ao variavel (positiva ou negativa). 

Nesse Contexte, portanto, quando as expectativas dos agentes sao otimistas, 

o valor atribuido pelos mesmos ao premia pela liquidez sera mais baixo, fazendo, 
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com isso, com que os prec;os dos ativos nao monetarios se elevem. Da mesma 

forma, na expectativa de cenarios pessimistas, os agentes aumentarao a sua 

demanda por moeda e outros ativos mais lfquidos, deprimindo o valor dos ativos 

com menor liquidez, em especial, os bens de capital. 

Alocac;ao de Portfolio em Contexte de lncerteza 

Pelo modelo de keynes, em condic;ao de equilibria todos os ativos da 

economia devem possuir a mesma taxa de retorno de equilibria. Tal situac;ao ocorre 

por que, caso algum ativo apresente taxa de retorno superior a de outro ativo, entao 

sera vantajoso aos agentes vender o segundo e comprar o primeiro, fazendo com 

que os seus prec;os se ajustem. Ou seja, caso haja algum desequilibrio no mercado, 

a situac;ao sera corrigida atraves de arbitragem. Dessa forma, no modelo de 

equilibria no mercado de ativos de keynes, ocorrerao compras e vendas de ativos 

(financeiros e nao-financeiros) ate que as taxas de retornos de todos os ativos sejam 

iguais. Entao, para quaisquer dais ativos A e B: 

Nesse sentido, de acordo com Carvalho (2007), o modelo de alocac;ao de 

portfolio de Keynes pode ser simplificado da seguinte forma: 

Em mercados competitivos, a existencia de taxas de retorno distintas, para ativos 

com prazos de vencimento e caracterfsticas de risco identicas, gerara um aumento da 

demanda de um em detrimento da demanda de outro - uma corrida par parte dos 

investidores para obter ganhos de arbitragem. lsto fara com que os pregos a vista 

desses ativos variem de forma inversa e os excesses de demanda/oferta dos dais 

ativos somente deixarao de existir quando a condigao de equilibria prevalecer. 

Para melhor analisar a questao do equilibria do mercado de ativos de Keynes, 

pode-se subdividir os ativos em tres grupos basicos: ativos nao-financeiros (NF), 

ativos financeiros nao-monetarios (NM) e ativos monetarios (M). Gada um desses 

grupos de ativos, possuem caracteristicas distintas, como veremos a seguir. 

A moeda e um ativo financeiro nao remunerado e, portanto, possui quase

renda esperada igual a zero (qM = 0). Nao e passive! de valorizac;ao ou 
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desvaloriza9ao em termos nomina is 11 (aM = 0) e possui custo de carregamento 

desprezivel ( c M = 0 ). Dessa forma, o seu retorno esperado e exatamente o seu 

premia pela liquidez (I M ). 

Os ativos financeiros nao-monetarios, tais como os titulos de divida e de 

propriedade privados, apesar de tambem possuirem custo de carregamento 

desprezivel ( c NM = 0 ), apresentam rendimentos positives ( q NM > 0) pod em sofrer 

aprecia96es ou deprecia96es ao saber do mercado (a NM ::f:. 0 ). Em fun9ao dos 

possiveis custos de transa9ao e do fato de que sua venda imediata pode incorrer em 

perda de capital, a liquidez de tais ativos e inferior a da moeda. 

Ja os ativos nao-financeiros, como bens de capital, por exemplo, possuem 

quase-renda e custo de carregamento, normalmente, maiores que zero (qNF > 0 e 

cNF > 0 ). 0 seu valor de mercado tambem varia, normal mente de forma negativa, 

pela depreciayaO do bem (a NF ::f:. 0 ). Ja OS eu premia pela liquidez e 

aproximadamente igual a zero (I NF = 0 ). 

Portanto, em condi9ao de equilibria de mercado, temos: 

Portanto, se pode perceber como, no modele de Keynes, os mundos "real" e 

"financeiro" interagem entre si. Portanto, como se pode perceber, o modele de 

aloca9ao de portfolio de keynes e um modele de equilibria macroeconomico. Para 

Carvalho (2007), o modele tambem procura mostrar as fontes de instabilidade em 

uma economia de mercado. Nas palavras do autor: 

Estas fontes (de instabilidade) estao relacionadas (i) a potencial instabilidade das 

expectativas do curta prazo nos mercados financeiros, que podem ter influencia sabre 

os pre~os de ativos financeiros e, portanto, sabre as taxas de juros - o custo de 

capta~ao de recursos para a realizac;ao de gastos; (ii) a potencial instabilidade das 

expectativas de Iongo prazo, que podem afetar as condi~oes de investimento; (iii) ao 

fato de que sao as decisoes de gasto que determinam, em ultima instancia, o nfvel de 

utilizac;ao dos fatores de produc;ao, logo, o nivel de produto e de emprego na 

economia. (CARVALHO, 2007, p. 307). 

11 Nao se considerando os efeitos inflaciomirios. 
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Dessa forma, e possivel dizer que os modelos convencionais de precifica~;ao 

e sele~;ao de ativos e o modelo de Keynes possuem caracteristicas semelhantes. 

Ambos trabalham com a hip6tese de que os mercados sao eficientes em termos 

informacionais. No modelo keynesiano, os pre~;os dos ativos sao ajustados para o 

seu pre~;o justa, mediante mecanismos de arbitragem, em fun~;ao de mudan~;a nas 

expectativas dos agentes econ6micos. De forma semelhante, nos modelos 

convencionais, altera~;6es na proje~;ao dos graus de riscos associados farao com 

que os mercados, par serem eficientes, ajustem rapidamente os pre~;os de seus 

ativos, incorporando a eles as novas informa~;6es. Fundamentalmente, os dais 

modelos diferem na maneira da forma~;ao das expectativas. Enquanto na visao de 

Keynes, as expectativas sao formadas em condi<;6es de incerteza e, nesse sentido, 

nem sempre o passado e urn guia confiavel para a predi<;ao do futuro, para os 

modelos convencionais os retornos futures sao projetados a partir de uma 

distribui~;ao probabilistica dos retornos dos ativos. 

2.3 ASSIMETRIA DE INFORMA<;OES E RACIONAMENTO DE CREDITO 

Em 1981, com a publica~;ao do famoso artigo "Racionamento de credito em 

mercados com informa~;ao imperfeita" Stiglitz e Weiss apresentaram uma nova teoria 

de inspira~;ao keynesiana de demanda par moeda, conhecida como teoria do 

racionamento de cn3dito. Tal abordagem procurou explicar o motivo pelo qual nos 

mercados financeiros, em especial o de credito bancario, os desajustes entre oferta 

e demanda nao sao resolvidos atraves da movimenta~;ao do pre~;o dos ativos 

transacionados (taxa de juros), tal como ocorre nos mercados de bens e servi~;os. 

Para Oreiro (2002, p. 9), "a questao fundamental proposta par esses autores e 

analisar em que medida o mercado de credito pode alocar os recursos disponiveis 

para o financiamento do investimento de forma eficiente". 

Segundo Stiglitz e Weiss (1981 ), a existemcia de assimetria de informa~;oes 

nos mercados financeiros e o principal motivo para a ocorrencia de tal fen6meno. Ou 

seja, com frequencia, nesses mercados, urn dos participantes nao tern acesso a 
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importantes e suficientes informa<;6es sobre a contraparte para subsidia-lo na 

tomada de decis6es em determinada transa<;ao. 

0 fenomeno da assimetria de informa<;6es nos mercados financeiros pode 

acarretar em imperfei<;6es no seu funcionamento. Por exemplo, em uma opera<;ao 

de financiamento no mercado de credito, o tomador do emprestimo bancario 

certamente tera maiores informa<;6es do que o Banco com respeito aos retornos 

potenciais e aos riscos associados a determinado projeto de investimento a ser 

realizado com os fundos disponibilizados. Da mesma forma, pode-se dizer que, em 

transa<;6es no mercado de capitais, a firma emissora de titulos de prosperidade 

(a<;6es) ou de divida detem muito maior conhecimento sobre os retornos esperados 

de seus neg6cios, assim como, acerca dos riscos aos quais esta exposta, inclusive o 

risco de fah~ncia. Essas falhas informacionais podem afetar o comportamento de 

cada tomador individualmente (ex post), assim como o mercado como urn todo (ex 

ante), causando o fenomeno de racionamento de credito, onde as institui<;6es 

bancarias se recusam a conceder credito mesmo que os tomadores estejam 

dispostos a pagar uma taxa de juros maior do que a estabelecida. 

Oreiro (2002, p.1 0), observa o seguinte: 

A existencia dos efeitos selec;:ao adversa e incentivo adverso faz com que o retorno 

esperado da carteira de ernprestimos do banco seja uma func;:ao nao mon6tona da 

taxa de juros. Mais precisamente, deve existir urn valor para a taxa de juros - o qual 

sera charnado de i* - tal que 0 retorno esperado dessa carteira de investimentos e 

maximo. Se o banco fixar uma taxa de juros rnaior do que i* entao o retorno esperado 

de sua carteira ira se reduzir devido aos efeitos adversos que tal elevac;:ao tera sobre 

a probabilidade de default. 

Carvalho et al (2007), por sua vez, sintetiza o racionamento de credito como 

sendo "uma condi<;ao no mercado de emprestimos em que a oferta de fundos do 

emprestador e menor que a demanda do tomador, as taxas de juros e termos 

contratuais correntes". 

2.3.1 A Sele<;ao Adversa 

Conforme vimos acima, a assimetria de informa<;6es pode incorrer no mau 

financiamento dos mercados financeiros. A se/ef;{ao adversa, decorrente de uma 
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eleva<;ao de taxa de juros por parte dos agentes emprestadores, e o caso onde a 

assimetria de informa<;6es entre os agentes causa problemas antes da concessao 

do emprestimo. Tal fen6meno ocorre porque os bancos, em determinadas situa<;6es, 

nao sao capazes de reconhecer de forma clara e precisa os bons e os maus 

pagadores, entre os seus mutuaries que se apresentam a ele. Dessa forma, aqueles 

candidates menos avessos ao risco e, portanto, donos dos projetos de investimentos 

mais arriscados sao os mais dispostos a contratar emprestimos as taxas de juros 

mais elevadas. Como consequencia direta, os tomadores selecionados sao 

justamente aqueles que representam o maior risco de credito para a institui<;ao 

financeira (default). Tal fato e facilmente explicado visto que o born tomador, diante 

de taxas de juros demasiadamente altas, dificilmente ira tomar emprestimos em 

fun<;ao de que os investimentos por ele planejados podem nao gerar retornos 

necessaries ao pagamento das dividas contrafdas. A partir desse cenario, e mais 

atraente para os bancos fixar uma taxa de juros menor do que a taxa de equilibria 

entre oferta e demanda de credito, visando atrair para a sua carteira os bons 

tomadores e, dessa forma, raciona a oferta de credito. 

2.3.2 0 Risco Moral 

Neste segundo caso, o do risco moral ("moral harzard"), a assimetria de 

informa<;6es nos mercados financeiros pode causar problemas ap6s a transa<;ao 

financeira ter ocorrido. Caracteriza-se pelo fato de que, a taxa de juros maiores, os 

tomadores optam pela execu<;ao de projetos de investimento mais arriscados. Dessa 

forma, a probabilidade de que tais tomadores honrem seus compromissos junto aos 

bancos credores (risco de default) e menor (risco de default maior). Tal como visto 

na sessao anterior, na medida em que as taxas pagas pelos emprestimos aumentam 

apenas os projetos com maior retorno (e maior risco associado) passam a ser 

executados. 

2.3.3 Racionamento no Mercado de A<;6es 

Segundo Stiglitz e Grennwald (2004 ), os problemas de assimetria de 

informa<;6es existentes nos mercados financeiros podem nao s6 levar ao 
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racionamento de credito, mas, tambem, podem levar ao fen6meno de racionamento 

na emissao de ac;oes. As empresas agem como se nao fossem capazes de obter 

novas capitais atraves da emissao de ac;oes. Os autores afirmam que ha apoio 

empfrico consideravel para tal afirmac;ao, observando que mesmo em mercados de 

capitais mais desenvolvidos, e relativamente pequena a frac;ao de financiamento 

obtido atraves da emissao de novas ac;oes. 

A explicac;ao para tal fen6meno reside no fato de que, ao lanc;arem novas 

papeis, as empresas podem transmitir informac;oes para o mercado de que 

consideram que suas ac;oes encontram-se superestimadas em valor. Ou seja, caso a 

empresa acredite que seus novas projetos apresentam taxas potenciais de retorno 

atrativas, par que nao se financiar atraves do mercado de credito ou, ainda, atraves 

de parte dos Iueras retidos? Ao se financiar via emissao de novas ac;oes a empresa 

estaria compartilhando os riscos envolvidos, mas, tambem, os retornos potenciais 

dos seus investimentos. Vista de tal forma, o mercado acionario poderia parecer 

inviavel. Entretanto, os proprietaries das empresas, apesar de possufrem mais 

informac;oes sabre o neg6cio que os possfveis investidores, ainda estao informados 

de forma imperfeita. Alem disso, pas serem avessos ao risco, estariam dispostos a 

aceitarem lances a prec;os ligeiramente inferiores aos prec;os de mercado de seus 

papeis. Entretanto, na visao de Stiglitz e Grennwald (2004, p.68), "permanece ainda 

o caso em que a disposic;ao de vender ac;oes envia uma mensagem negativa ao 

mercado, e que essa mensagem negativa se reflete no prec;o das ac;oes. E, da 

mesma forma, as empresas resistirao a vender ac;oes, incluindo vender ac;oes para 

financiar novas investimentos". 

Outro efeito da assimetria de informac;oes sabre o mercado de capitais, 

sobretudo sabre o mercado acionario, e o fato de que os investidores, 

principalmente os minoritarios, tern pouco ou nenhum conhecimento sabre o 

planejamento futuro da empresa e, muito menos, dos seus controladores. Na 

emissao de titulos de dfvida, os contratos sao clara e transparentes: a firma 

financiada ira pagar ao credor, numa data determinada, o valor do principal 

acrescido de juros (coupom). De outra forma, na emissao de titulos de propriedade, 

a empresa promete a pagar dividendos aos seus acionistas apenas no caso de 

apresentar Iuera, na forma definida pelo seu estatuto. Entretanto, a apurac;ao dos 

Iueras da empresa nao e tarefa simples e nem transparente aos olhos dos 

acionistas. Normalmente, apenas empresas especializadas, tern condic;oes de 
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avaliar, de forma limitada, a acuidade das informa<;6es publicadas nos 

demonstratives financeiras. Alem disso, "mais comumente, os empresarios tem 

encontrado uma variedade de sutilezas (e, em alguns casas, nada sutis) de desviar 

os retornos do empreendimento para si mesmos e para Ionge dos acionistas 

minoritarios" (STIGLITZ e GRENNWALD, 2004, p.69). 

Portanto, como vimos acima, muito em bora Stiglitz e Weiss (1981) ten ham 

desenvolvido a teoria de racionamento de cn!Jdito no caso do mercado de credito, 

assimetrias de informa<;6es causam problemas de eficiencia, tambem, nos mercados 

de capitais. Tal constata<;ao, contudo, nao e de maneira alguma inesperada, se 

considerarmos que o mercado de capitais, principalmente o mercado acionario, 

caracteriza-se pela publicidade e disponibilidade de informa<;6es entre seus 

participantes. Na verdade, tal caracterfstica, e fundamental para que tais mercados 

obtenham credibilidade e se desenvolvam de forma adequada. 
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3 A HISTORIA DO MERCADO DE CAPITAlS NO BRASIL E AS RAZOES DO 
SEU CRESCIMENTO RECENTE 

Este capitulo tern por objetivo analisar o mercado de capitais brasileiro a luz da 

sua trajet6ria hist6rica e evidencias empiricas, com vistas a identificar os principais 

fatores determinantes do seu crescimento no periodo recente. 

Para tanto, na sec;ao 3.1, sera desenvolvida urn a revisao hist6rica desse 

mercado, onde serao identificados os fates mais importantes e que contribuiram 

para o seu desenvolvimento ao Iongo do tempo. 

Na sec;ao 3.2, cujo objetivo e posicionar o mercado de capitais brasileiro em 

relac;ao aos mercados de capitais de outros paises, sera realizada uma revisao da 

literatura empirica que trata do assunto e, ao final, a mesma sera confrontada com 

informac;oes empiricas atualizadas. 

Por fim, na sec;ao 3.3, serao apontadas de forma objetiva e atraves de dados 

empiricos, as evidencias sobre o recente crescimento do mercado de capitais 

domestico. Na sequencia, serao apresentadas as principais razoes identificadas ao 

Iongo do trabalho, como as mais importantes para o recente crescimento do 

mercado de capitais brasileiro. 

3.1 HISTORICO E EVOLU9AO DO MERCADO DE CAPITAlS BRASILEIRO 

Nesta sessao pretende-se resgatar os principais fates ocorridos na hist6ria do 

mercado de capitais do Brasil, buscando identificar as evoluc;oes ocorridas na sua 

estrutura e os principais fatores que contribuiram para a sua estagnac;ao ou seu 

desenvolvimento. Para tanto, a sessao sera dividida em tres partes principais, em 

vista de fates relevantes para a economia, que podem ser considerados como 

divisores de agua para os mercados financeiros nacionais. No item 3.1.1, portanto, 

serao analisados os fates ocorridos antes das importantes reformas realizadas pelo 

governo militar, ap6s o golpe de estado de 1964. No item 3.1.2, os fates serao 

analisados no periodo que vai desde 1964, ate o final do governo de ltamar Franco, 
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onde se iniciou o Plano Real, que, como todos sabem, promoveu o controle 

inflacionario no Brasil ap6s varios anos de hiperinflac;ao. Por fim, no item 3.1.3, serao 

analisados os fatos compreendidos desde o inicio do Plano Real ate os dias de hoje. 

3.1.1 A Fase Anterior ao Golpe Militar de 1964 

De acordo com Lameira (2002), em 1850 entrou em vigor o c6digo comercial 

brasileiro, fundamentado no modelo frances, "se constituindo no alicerce sabre o 

qual se erigiu a regulamentac;ao legal a respeito das sociedades anonimas e suas 

relac;6es comerciais". Entretanto, ate o inicio da decada de 60, o mercado de capitais 

no Brasil nao tinha qualquer representatividade na economia brasileira. Os 

brasileiros poupadores procuravam resguardar sua riqueza atraves de ativos 

monetarios ou, entao, investindo em ativos reais, tais como im6veis. Foi com a 

estruturac;ao do Sistema Financeiro Nacional (SFN), iniciada em 1964, que o 

mercado financeiro nacional passou a funcionar baseado em uma estrutura legal e 

reguladora mais consistente. Porem, merecem registro, alguns fatos da economia 

brasileira anteriores a decada de 60 os quais foram importantes para os mercados 

financeiros e, em especial, para os mercados de capitais, conforme sera vista a 

seguir. 

De acordo com Andrezo e Lima (2007, p. 19), em 1933, do is decretos federais 

importantes foram publicados: a Lei da Usura e a Lei da Clausula-ouro. 0 primeiro 

estabelecia o teto maximo das taxas de juros praticadas em 12%12
. 0 segundo, 

vetava a celebrac;ao de qualquer contrato em outra moeda que nao fosse a nacional, 

proibindo qualquer mecanisme de correc;ao vinculado aos prec;os do cambia ou ouro. 

Em 1940, atraves do Decreta-Lei n°. 2.627, o governo federal agregou diversas 

regras as sociedades an6nimas, ou companhias. Dentre as principais inovac;6es 

constava a questao da responsabilidade dos s6cios limitada ao valor das ac;6es 

subscritas e dos diversos tipos de ac;6es que podiam ser emitidas: ac;6es ordinarias, 

preferenciais e de gozo ou frui<;ao. Tambem, o decreta Decreta-Lei n°. 2.627, tratava 

de assegurar os direitos essenciais dos acionistas e instituia a realizac;ao de 

assembleias e seus regulamentos. Dessa forma, o governo pretendia estimular o 

12 Embora o Decreto Lei n°. 22.626 nao fizesse men<;ao a respeito do tipo de taxa de juros, reais ou nominais, o 
entendimento dominante foi que trava-se de taxa de juros nominais. 
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desenvolvimento das empresas de sociedade an6nima. Segundo o contido no 

proprio decreta apud (ANDREZO e LIMA, 2007, p. 21): 

Explica-se o desejo do governo de dar ao pals uma lei apropriada ao ambiente, isto e, 
cuja atuagao incentive e defenda a economia nacional... As grandes empresas 

nacionais, que se organizaram sob a forma anonima, comegaram como sociedade de 

familia. E muitas das que hoje existem estao impregnadas desse carater. Se nao 

temos mercado financeiro, e manifesto que as nossas Bolas de Valores sofram de 

anemia profunda ... Vivemos, forgoso e confessar, em pleno regime de usura. Porque, 

no Brasil, o dinheiro ainda produz facilmente dinheiro. A proliferagao das casas 

bancarias, com capitais ridfculos, evidencia o acerta da afirmagao... Procurei 

fortalecer a instituigao jurfdica, dando-lhe urn corpo de regras capaz de inspirar a 

confianga do publico. 

Outro fato importante ocorrido antes dos anos 60, foi a criac;ao do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, o BNDES. Criado em 1952, 

originalmente denominado Banco Nacional de Desenvolvimento Economico (BNDE), 

o BNDES foi a resposta do governo a epoca para solucionar a gigantesca escassez 

de poupanc;a, publica e privada, o que restringia de forma drastica os investimentos 

produtivos das empresas privadas. Percebe-se, portanto, que, naquela epoca, nada 

obstante pouca capacidade da economia em gerar poupanc;a, o mercado de capitais 

nao atuava com eficiemcia no sentido de direcionar os fundos emprestaveis para 

financiar os projetos de investimentos das firmas. Na verdade, de acordo com 

Andrezo e Lima (2007), ao final da decada de 50, o mercado de capitais no Brasil 

era muito pouco desenvolvido. A autora destaca cinco causas fundamentais para a 

atrofia do mercado de capitais na epoca, conforme abaixo: 

i. Deficiemcias na legislac;ao que tratava as empresas de sociedade anonima de 

capital aberto; 

ii. Dificuldade de obtenc;ao de informac;6es confiaveis a respeito da situac;ao 

economico-financeira das empresas; 

iii. A inexistencia de investidores institucionais; 

iv. Elevada taxa de inflac;ao; 

v. A cultura da tradic;ao familiar, dominante nas empresas, contraria a captac;ao 

de recursos via mercado acionario. 
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3.1.2 As Reformas de 1964- A Nova Fase lnaugurada Pela Ditadura Militar 

A Decada de 60 

A partir da decada de 60, com a implanta<;ao do regime da ditadura militar no 

Brasil, promovido atraves do golpe de estado de 1964, o sistema financeiro nacional 

passou por severas reformas, o que alterou profundamente sua estrutura. Nesse 

contexte, tambem o mercado de capitais sofreu fortes altera<;6es em termos de 

regulamenta<;ao. De acordo com Andrezo e Lima (2007, p. 29), o governo militar 

institufdo na epoca, tinha como principais objetivos econ6micos canter as press6es 

inflacionarias, garantir remunera<;ao real aos ativos financeiros, viabilizar um 

mercado de capitais eficiente, reduzir seus deficits or<;amentarios, dinamizar o setor 

externo e, desse modo, retomar as altas taxas de erfodos anteriores. Nesse 

contexte, uma das principais mudan<;as ocorridas na economia foi a publica<;ao da 

Lei n°. 4.357/64, ou Lei da correc;ao monetaria. A principia idealizada para aumentar 

a arrecada<;ao do governo e, dessa forma, reduzir o deficit fiscal, a Lei da correc;ao 

monetaria tambem inaugurou no Brasil o mecanisme de corre<;ao monetaria pos

fixada atraves da cria<;ao dos tftulos publicos federais denominados Obriga<;6es 

Reajustaveis do Tesouro Nacional (ORTN). A partir daf, um complexo sistema de 

indexa<;ao dos pre<;os da economia foi sendo desenvolvido. De forma gradual, 

mecanismos de corre<;ao monetaria foram sendo utilizados para a realiza<;ao de 

contratos diversos, desde contratos imobiliarios, alugueis, depositos bancarios, 

certificados de deposito ate emissao de letras de cambia e, mais tarde, emissao de 

debentures e contratos trabalhistas. Segundo Andrezo e Lima (2007, p. 33), tais 

inova<;6es contribufram, em parte para o desenvolvimento do mercado de capitais: a 

institui<;ao da corre<;ao monetaria veio amenizar o efeito prejudicial da infla<;ao alta 

sobre o mercado de capitais, um dos principais obstaculos existentes naquela 

epoca. Nesse aspecto, cabe registrar que, para muitos economistas, a corre<;ao 

moneta ria nao foi, vis-a-vis, benefica para a economia como um todo, uma vez que a 

indexa<;ao dos pre<;os da economia criava um efeito perverse na forma<;ao das 

expectativas de infla<;ao futura, efeito conhecido como inercia inflacionaria, que 

persistiu ate o infcio da decada de 90, com a implanta<;ao do Plano Real. 

Contudo, foi atraves da Lei n°. 4.595/64, denominada, Lei da Reforma 

Bancaria, que o governo militar promoveu a grande reestrutura<;ao do Sistema 
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Financeiro Nacional (SFN). De acordo Andrezo e Lima (2007, p. 37), os principais 

objetivos daquela lei eram: 

(i) estabelecer uma administragao monetaria federal eficiente e flexfvel, capaz 

de formular e executar uma polftica monetaria e creditfcia de controle 

quantitativa global e de carater seletivo em moldes nacionais, de forma a 

conter o processo inflacionario sem afetar o ritmo do desenvolvimento; 

(ii) promover as modificag6es no regime jurfdico das instituig6es financeiras 

privadas, de modo que sua atuagao contribufsse para a utilizagao mais 

eficiente dos recursos financeiros nacionais, promovesse distribuigao mais 

eqOitativa desses recursos e facilitasse o desenvolvimento harmonica das 

regi6es do pais. 

Dentre as principais mudanqas promovidas, estao a criaqao do Conselho 

Moneta rio Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Segundo Andrezo 

e Lima (2007), com a Lei da Reforma Bancaria o governo "determinou os objetivos 

da polftica da moeda e do cn3dito", confiando ao CMN a responsabilidade da 

formulaqao e coordenaqao das polfticas e, ao BACEN, a responsabilidade da sua 

correta execuqao e fiscalizaqao. 

Especificamente para o mercado de capitais, o governo da ditadura militar, 

atraves de Lei n°. 4.728/65, conhecida como Lei dos Mercados de Capitais, 

promoveu profundas reformulaq6es. Pela primeira vez na hist6ria, o mercado de 

capitais seria regulamentado por uma legislaqao especifica. Com isso, o governo 

pretendia estabelecer padr6es de conduta para os participantes do mercado, 

promover a criaqao de novas instituiq6es e fortalecer as ja existentes e, conceder 

incentives as empresas que abrissem seu capital (ANDREZO e LIMA, 2004, p. 54). 

lmportante destacar que coube ao BACEN a funqao de regulamentar e fiscalizar o 

mercado de capitais, atraves de criaqao de uma nova diretoria, a Diretoria de 

Mercado de Capitais. Outro aspecto evolutivo da Lei dos Mercados de Capitais foi a 

criaqao de importantes novas instrumentos para o mercado: (i) aqoes e debentures 

endossaveis e (ii) debentures conversiveis em aqoes. 

Logo ap6s a Lei dos Mercados de Capitais, o governo adotou outras medidas 

que buscavam promover a desintermediaqao financeira dos fluxes de recursos 

emprestaveis para o financiamento dos projetos de investimentos privados. No ano 

de 1967, atraves do Decreta-lei n°. 157, o governo criou um incentive fiscal que ficou 

conhecido como Fundos Fiscais 157. Atraves de mecanisme sofisticado, os 
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contribuintes poderiam destinar parte do que deveriam recolher como forma de 

impasto de renda para aplica<;ao, atraves de bancos de investimentos, em empresas 

que se comprometessem, entre outras coisas, a "aumentar o capital por meio de 

uma oferta publica de a<;6es ou de debentures conversfveis em a<;6es pelo prazo 

mfnimo de tres anos (ANDREZO e LIMA, 2007, p. 72)". Outra medida adota pelo 

governo, com objetivos de incentivar o mercado de capita is, foi a regulamenta<;ao do 

mercado de capitais. Dentre as principais inova<;6es, estavam a regulamenta<;ao 

pelo CMN dos (i) Bancos de lnvestimentos, e das (ii) Balsas de Va/ores e 

Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Titulos e Valores Mobiliarios. Alem disso, 

foram definidas as regras para que empresas fossem consideradas, para fins fiscais, 

como sociedades anonimas de capital aberto, conforme previsto anteriormente pela 

Lei n°. 4.405/64. Dessa forma, empresas que atendessem a alguns requisites 13, tais 

como, mfnimo de 50% de a<;6es ordinarias, ter a<;6es constantemente negociadas 

em balsa, entre outros, gozariam de atraentes incentives fiscais. Por sua vez, os 

fundos de investimento (importantes participantes dos mercados de capitais, 

atuando como investidores institucionais) tiveram sua regulamenta<;ao especffica 

apenas em 1970. 

Nesse contexto, ao final da decada de 60, impulsionado pelas reformas e 

inumeros incentives governamentais, o mercado acionario brasileiro demonstrava 

inequfvocos sinais de crescimento: observava-se urn significative aumento do 

numero de empresas com a<;6es negociadas em balsa e, os volumes transacionados 

no perfodo de 1968 a 1970 com a<;6es aumentaram em mais de 650% e, tambem, 

os pre<;os das a<;6es experimentaram aumentos expressivos. Nas palavras de 

Andrezo e Lima (2007, p. 83), ao final dos anos 60, "os agentes economicos 

passaram a ter mais confian<;a e havia uma forte cren<;a de que o mercado de 

capitais estava rapidamente assumindo seu papel em nossa economia". 

A Decada de 70 

Contudo, o otimismo do mercado terminaria em julho de 1971. Ate, entao, o 

me rca do de capita is apresentava crescimento nunca antes vista. So mente em 1971, 

o BACEN havia aprovado 291 novas emiss6es de a<;6es, Entretanto, a procura dos 

13 Cabia ao BACEN o reconhecimento do atendimento pelas empresas dos requisitos definidos e, conforme o 
caso, a emissao de urn certificado da condir,:5o de capital aberto. 
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investidores por ac;6es era ainda maior do que as firmas ofereciam (CVM, 2007) e, 

dessa forma, houve uma rapida e continua alta dos prec;os das ac;6es 14
. Entretanto, 

ap6s atingir o seu a pice, em julho de 1971, "iniciou-se urn processo de realizac;ao de 

Iueras pelos investidores mais esclarecidos e experientes que comec;aram a vender 

suas posic;6es" (CVM, 2007, p. 1 ). Acrescente-se a isso que, na fase de alta, a balsa 

atraiu muitas toda a sorte de empresas a abrirem seu capital e negociar suas ac;6es 

em balsa. Muitas dessas empresas eram extremamente frageis, sem qualquer 

compromisso com seus acionistas minoritarios. (CVM, 2007, p. 1). Nesse ambiente, 

por conseguinte, iniciou-se, dessa forma, urn movimento de queda vertiginosa dos 

prec;os das ac;6es negociadas em balsa, promovendo prejufzos substanciais para os 

investidores. Como consequemcia inevitavel, a partir do grande susto provocado pela 

queda das balsas, os investidores praticamente abandonaram o mercado acionario. 

Portanto, observa-se que o movimento especulativo de 1971, apesar da sua curta 

durac;ao, deixou sequelas profundas no mercado de capitais brasileiro, criando uma 

seria crise de confianc;a entre as empresas e investidores. 

Dessa forma, foi nesse quadro de estagnac;ao do mercado de capitais, que 

em meados da decada de 70 o governo implantou novas e importantes medidas 

visando a recuperac;ao da confianc;a dos investidores individuais e institucionais 

nesses mercados. Dentre elas, destacam-se a criac;ao da Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM) e a promulgac;ao da nova Lei das Sociedades por Ac;ao e a Lei 

das Entidades de Previdencia Privada. 

A CVM foi criada pela Lei n°. 6.385/76, conhecida tambem como segunda Lei 

do Mercado de Capitais. Na reforma bancaria, onde o SFN foi reestruturado, dado o 

tamanho incipiente do mercado de capitais, o governo nao considerou necessaria a 

criac;ao de urn 6rgao especffica para esse mercado. Entretanto, com a mudanc;a de 

cenario ocorrida nos finais dos anos 60 e infcio dos anos 70, o governo criou urn 

novo 6rgao federal, a Comissao de Valores Mobiliarios, instituida nos moldes da 

SEC (Securities and Exchange Commission) norte americana. Dessa forma, o CMN 

ficou responsavel apenas pela formulac;ao das polfticas a serem observadas nos 

mercados de capitais. De acordo com Andrezo e Lima (2007, p. 108), "a CVM 

passou a ser o 6rgao responsavel pela disciplina, fiscalizac;ao e promoc;ao do 

mercado e valores mobiliarios". Dessa forma, tal qual o mercado bancario, o 

14 Evento especulativo que ficou conhecido como boom de 1971. 
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mercado de capitais passava a contar com um 6rgao federal exclusivamente 

dedicado a sua regula<;ao e fiscaliza<;ao. 

Nos a nos que sucederam a crise das balsas de 1971, passou a ser consenso 

nos meios governamentais, a necessidade da reformula<;ao das leis que regiam as 

empresas de sociedade an6nima ou sociedade por ac;oes. Uma das principais falhas 

apontadas na legisla<;ao vigente era a falta de mecanismos de prote<;ao aos 

acionistas minoritarios. Dessa forma, com fins de promover o fortalecimento do 

mercado de capitais e proteger os acionistas minoritarios, o governo promulgou a 

nova Lei das Sociedades por Ac;oes- Lei n°. 6.404/76. Nas palavras de Andrezo e 

Lima (2007, p. 114), o governo pretendia: 

Criar a estrutura jurfdica necessaria ao fortalecimento do mercado de capitais 

de risco no pais, imprescindfvel a sobrevivencia da empresa privada naquela 

fase da economia brasileira. A mobilizac;:ao da poupanc;:a popular e o seu 

encaminhamento voluntario para o setor empresarial exigiam o 

estabelecimento de uma sistematica que assegurasse ao acionista minoritario 

o respeito a regras definidas e equitativas, as quais, sem imobilizar o 

empresario em suas iniciativas, oferecessem atrativos suficientes de 

rentabilidade e seguranc;:a. 

Com a regulamenta<;ao das Entidades de Previdencia Privada, por sua vez, o 

governo pretendia propiciar aos cidadaos meios alternatives a Previdencia Social 

para a complementa<;ao das suas aposentadorias. Tambem, tais institui<;6es, tornar

se-iam importantes investidores institucionais, ate hoje indispensaveis para o 

funcionamento do mercado acionario brasileiro. Outro evento importante para os 

mercados financeiros em geral ocorrido nos anos 70 foi a cria<;ao do Sistema 

Especial de Liquidac;ao e Cust6dia15 (SELIC). A SELIC16 foi criada em 1979 para que 

os titulos publicos federais 17 (que ate entao eram emitidos fisicamente) passassem a 

ser emitidos e controlados de forma escritural. Dessa forma, a emissao e controle 

das opera<;6es realizadas com tftulos publicos federais poderiam ser feitos atraves de 

meios informatizados, gerando inumeros ganhos ao sistema financeiro, tais como a 

elimina<;ao de riscos de extravio, roubo e falsifica<;ao de papeis, alem de um controle 

maior sabre as reservas bancarias (ANDREZO e LIMA, 2007, p. 137). 

15 Originalmente denominada Sistema Especial de Liquida91io e Custodia de Letras do Tesouro Nacional. 
16 A partir das taxas praticadas nas negocia96es di:irias realizadas no SELIC, obtem-se a Taxa SELIC, importante 
referencia para a forma9ao da taxa de juros de mercado, visto representar a taxa livre de riscos no Brasil 
17 Alem dos titulos publicos federais, mais tarde, a SELIC passou a incluir tambem depositos interfinanceiros. 
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A Decada de 80 

No inicio da decada de 80, a infla<;ao era a principal preocupa<;ao 

macroecon6mica do governo federal. Tambem, devido a elevada rentabilidade 

oferecida pelos titulos publicos federais, a demanda dos investidores por ativos de 

renda variavel era cada vez menor. Nesse contexto o governo federal, novamente 

objetivando incentivar o mercado de capitais, criou a BNDESpar, subsidiaria do 

BNDES que tinha por objetivo inicial a aquisi<;ao temporaria de a<;6es de empresas 

brasileiras que demandavam capital, sem entretanto, deter o controle acionario das 

firmas. Dessa forma, a BNDESpar "procurava ocupar o Iugar do ausente investidor 

privado" (ANDREZO e LIMA, 2007, p. 144). 

Pouco tempo depois, outro instrumento de canaliza<;ao da poupan<;a privada 

para o financiamento das firmas foi instituido. Em 1984, a CVM instituiu as regras 

aplicaveis aos Clubes de lnvestimento vinculados a bancos de investimento, 

sociedades corretoras e sociedades distribuidoras de titulos e valores mobiliarios. E 
importante registrar que, ainda hoje, os clubes de investimento sao alternativas 

interessantes de acesso ao mercado de capitais, tendo, inclusive, crescido bastante 

nos ultimos anos. 

Em 1985, o governo federal, criou o Conselho de Recursos do Sistema 

Financeiro Nacional (CRSFN). Ate entao, o julgamento de qualquer recurso em 

fun<;ao de penalidades aplicadas pelo BACEN e CVM era atribuido ao CMN. 

Entretanto, nao era fun<;ao primordial do CMN apreciar recursos, sendo que, muitas 

vezes, o CMN nao possuia capacidade tecnica para tanto, vista as peculiaridades de 

cada caso. Da mesma forma, o CMN nao possuia capacidade operacional para 

executar tais atividades, em fun<;ao do relativamente elevado numero de recursos 

apresentados Dessa forma, portanto, o governo aperfei<;oava ainda mais o aparato 

institucional do SFN, contribuindo para a eficiencia operacional dos mercados 

financeiros, inclusive o de capitais. 

Todavia, uma das modifica<;6es estruturais mais significativas para os 

mercados de capitais na decada de 80 ocorreu no anode 1987. Na epoca, os paises 

desenvolvidos faziam press6es, por intermedio de organismos internacionais, tais 

como o FMI e Banco Mundial, para que os governos dos paises subdesenvolvidos 

adotassem politicas econ6micas ditas neoliberais. Tambem, a comunidade 



55 

financeira internacional tinha grande interesse e se acessarem as balsas de valores 

brasileiras. Diante desse quadro, o governo decidiu rever a questao dos 

investimentos estrangeiros, buscando alternativas para equilibrar as contas externas 

do pais. Dessa forma, foi implementado um mecanisme pelo qual seria possivel aos 

nao residentes realizar conversao de titulos da divida externa em capital de risco, 

exclusivamente na integralizac;ao de capital de novas sociedades ou no aumento de 

capital de sociedades ja existentes (emiss6es primarias) e, adicionalmente, 

flexibilizada a participac;ao de investimentos estrangeiros em balsa. A materializac;ao 

de tais politicas deu-se atraves dos Anexos (1, II e Ill) da Resoluc;ao CMN n° 

1.289/87: sociedades de investimento - capital estrangeiro (Anexo 1), fundos de 

investimento - capital estrangeiro (Anexo II) e carteiras de titulos e valores 

mobiliarios (Anexo Ill) (ANDREZO e LIMA, 2007, p. 147). Tais mecanismos, 

portanto, permitiram a abertura parcial do mercado acionario brasileiro para 

investidores estrangeiros. E precise mencionar que, investimentos em capital de 

risco no Brasil, aos olhos dos investidores internacionais eram (e ate o momenta 

ainda sao) considerados investimentos especulativos. Dessa forma, pode-se dizer, o 

mercado financeiro brasileiro deu os primeiros passos para um processo de abertura 

para o capital externo que, mais tarde, iria se aprofundar. 

Ainda em relac;ao a decada de 80, e precise registrar que, nessa epoca, o 

processo inflacionario crescente sempre esteve na pauta principal do governo 

federal. Na tentativa de controla-la (a inflac;ao), diversos pianos economicos foram 

implementados, todos sem sucesso: Plano Cruzado I e II, em 1986; Plano Bresser 

em 1987 e Plano Verao em 1989. Nesse cenario turbulento, segundo Andrezo e 

Lima (2007, p. 147), o mercado acionario viveu novo periodo de euforia, operando 

em forte alta entre 1984 e 1986, devido a explosao do consume do Plano Cruzado e 

expectativas macroeconomicas otimistas. Entretanto, em 1987, a bolha especulativa 

entrou em colapso e o mercado acionario retraiu-se novamente. Outro ponto a ser 

registrado foi a quebra de diversos investidores e corretoras ocorrida em 1989, em 

func;ao de operac;6es no mercado de opc;6es, o que levou a CVM a suspender os 

mercados de opc;6es ate outubro de 1990. 0 Prejuizo s6 nao foi maior porque houve 

colaborac;ao entre as instituic;6es financeiras no sentido de evitar o efeito da 

contaminac;ao sistemica. (ANDREZO e LIMA, 2007, p. 169). Desse modo, com 

relac;ao ao mercado de capitais, nada obstante os diversos progresses em termos de 

regulamentac;ao e outras inovac;6es no mercado de capitais (tais como os mercados 
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de derivatives), pode-se concluir que os anos 80 nao foram positivos, em func;ao, 

principalmente do ambiente macroecon6mico desfavoravel, mas, tambem, 

evidenciando serios problemas de regulac;ao existentes nesses mercados. 

A Decada de 90 

No infcio dos anos 90 o ambiente econ6mico continuava desfavoravel, com 

elevadas taxas de inflac;ao, elevado deficit publico e pouca credibilidade do governo 

federal junto aos investidores nacionais e internacionais. Ate a implantac;ao do Plano 

Real, em 1994, .o cenario interno foi mercado por turbulemcias econ6micas e 

polfticas. No campo da economia, mais dois pianos econ6micos frustrados na 

tentativa de canter o processo inflacionario: o Plano Col/or, em marc;o de 1990 e o 

Plano Col/or II, em janeiro de 1991. No campo politico, o apice negativo deu-se com 

o impeachment do entao Presidente da Republica, Fernando Collar de Mello, e a 

assunc;ao do cargo pelo Vice-Presidente ltamar Franco. 

Nesse cenario, a mais importante mudanc;a para o mercado de capitais, foi a 

continuidade da abertura dos mercados. Os pafses desenvolvidos continuavam a 

carga sobre os pafses em desenvolvimento pela adoc;ao de polfticas econ6micas 

ditas neoliberais, conforme o receituario do chamado Consenso de Washington18
. 0 

governo, portanto, em 1990 aprofundou o processo de abertura dos mercados 

financeiros criando novas forma de captac;ao de recursos externos, os assim 

chamados Anexo IV - Carteira de Valores Mobiliarios, Anexo IV - Depositary 

Receipts e Anexo IV- Fundo de Renda Fixa - Capital Estrangeiro. Somado a esses 

novos instrumentos de captac;ao externa o fato das recentes privatizac;6es iniciadas 

pelo PND19
, a partir de 1992, as balsas ingressaram em um novo perfodo de alta, 

em func;ao do ingresso de recursos externos. Segundo Carvalho (2007, p. 175), o 

mercado acionario passou a ser impulsionado pelo interesse dos investidores 

externos nos baixos prec;os das ac;6es e nas oportunidades criadas a partira das 

empresas que seriam privatizadas. Tambem, a BNDESpar passou a atuar de forma 

mais intensa, comprando ac;oes e debentures, e, tambem, desempenhando 

18 Receituario de inspira9ao neoliberal fonnulado pelos paises desenvolvidos para ser adotado pelas economias 
dos paises em desenvolvimento. 
19 PND- Plano Nacional de Desestatiza9ao. Nome do programa de privatiza9oes iniciado durante o govemo 
Collar e aprofundado no govemo FHC. 
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importante papel no processo de privatizac;6es. A tend€mcia de alta das balsas 

brasileiras s6 foi interrompida em 1994, com a crise do Mexico. 

3.1.3 A Fase P6s Plano Real eo Controle da lnflac;ao 

0 sucesso do Plano Real na contenc;ao do cronico processo inflacionario 

existente ate entao emergiu o Brasil para uma nova fase da economia, embora, 

pode-se dizer, a inflac;ao s6 tenha sido efetivamente controlada a partir da 

implantac;ao do regime de metas de inflac;ao. Dessa forma, urn dos principais 

entraves ao desenvolvimento do mercado de capitais havia sido, senao eliminado, 

reduzido de forma drastica e consistente. Alem disso, o processo de abertura dos 

mercados de consume e financeiro era aprofundado e, dessa forma, a entrada de 

moeda estrangeira crescia em ritmo acelerado. Somente durante o perfodo de 1996 

ate 1999, o investimento externo lfquido no mercado brasileiro foi de 

aproximadamente 74 bilh6es20 Tambem, a partir de 1995, as privatizac;6es seguiram 

de forma muito mais acentuada. Somente nos anos de 1996 ate 1998, o montante 

arrecadado pelo governo com privatizac;6es foi de aproximadamente US$ 71,7 

bilh6es21
. Entretanto, a polftica monetaria restritiva adotada pelo plano de 

estabilizac;ao economica, com elevadas taxas de juros, atuava de forma negativa 

para a retomada dos investimentos privados e, como consequ€mcia, arrefecia uma 

maior expansao do mercado de capitais. 

Nesse contexte, varies avanc;os tambem foram implementados para fortalecer 

o Sistema Financeiro Nacional. Entre eles, merecem destaque: a ratificac;ao do 

Acordo da Basileia22
, a criac;ao do FGC - Fundo Garantidor de Credito, os 

programas PROER- Programa de Estimu/o a Reestrutura9ao e ao Fortalecimento 

do Sistema Financeiro Nacional, PROES - Programa de lncentivo a Redu9ao do 

Setor Publico Estadua/ na Atividade Bancaria e PROEF - Programa de 

Forta/ecimento as lnstitui9oes Financeiras Federais, a criac;ao do SCR - Sistema de 

lnforma9oes de Credito, este ultimo criado em 1997 pelo Banco Central do Brasil. 

Nesta epoca, tambem, forma criadas novas regras para os investidores 

2°Fonte: BACEN. Disponivel em: www.bcb.com.br. Acesso em 15/09/2007. 
21Fonte: Andrezo e Lima (2007, p. 204). 
22 Acordo de Basi!eia: acordo sobre exigencia minima de capital feito em 1988 pelo Comite de Supervisao 
Bancaria da Basileia (Basel Committee on Banking Supervision), criada em 1974 pelos paises do G-10 como 
objetivo de promover pniticas adequadas de supervisao bancaria. 
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institucionais, destacando-se as regulamentac;6es dos fundos de investimento e dos 

pianos de previdencia complementar, tais como o FAPI - Fundo de Aposentadoria 

Programada Individual, o PGBM - Plano Gerador de Beneficia Livre e o VGBL -

Vida Gerador de Beneficia Livre (ANDREZO e LIMA, 2007, p. 202). 

De acordo com Andrezo e Lima (2007, p. 250), as leis do Mercado de Valores 

Mobiliarios e das Sociedades por Aqoes, sofreram importantes alterac;6es durante a 

decada de 90, sendo as mais significativas as Leis n°. 9.447/97 e 9.457/97. A 

primeira (Lei n°. 9.447197) estabeleceu novas regras e redefiniu as competencias do 

BACEN e da CVM em relac;ao as instituic;6es financeiras. Ja a Lei n°. 9.457197, 

alterou a Lei do Mercado de Valores Mobiliarios, tendo com objetivo principal a 

restaurac;ao da credibilidade do mercado de capitais brasileiro, oferecendo a CVM 

maiores recursos e instrumentos para inibir e punir a pratica de ilicitos nesses 

mercados. Esta ultima Lei tambem alterou a Lei das Sociedades por Aqoes, sendo 

que o principal objetivo era facilitar os processes de reestruturac;ao de empresas e 

privatizac;ao. Para tanto, retirou ou eliminou diversos direitos dos acionistas 

minoritarios, alterando regras referentes ao direito de retirada23 e eliminando o tag 

along24 nos casas de alienac;ao de controle das empresas. Tambem se alteraram as 

regras das ac;6es preferenciais, acrescentando a elas mais algumas vantagens. 

Sabre tais alterac;6es, e precise observar que, evidentemente, a reduc;ao de direito 

dos minoritarios nao contribui para aumentar a credibilidade do mercado de capitais, 

mas, andou no caminho oposto. 

Dessa forma, ao final da decada de 90, nada obstante o expressive aumento 

de investimentos externos, nao era boa a situac;ao do mercado de capitais brasileiro. 

0 numero de empresas listadas em balsa vinha diminuindo ano ap6s ano, assim 

como, o volume de ac;6es negociadas. Carvalho (2000, p. 596), atribui a expansao 

verificada em alguns anos da decada de 90, em grande parte, a expressiva entrada 

de captais estrangeiros. Na Tabela 1, podemos acompanhar a evoluc;ao da 

capitalizaqao bursatil sobre PIB e do numero de empresas listadas em bolsa. Entre 

as principais causas para a estagnac;ao do mercado de capitais nos anos 90, 

Carvalho (2000), destaca as seguintes: 

i. lncidencia da CPMF, encarecendo substancialmente os custos de transac;ao; 

23 Direito de retirada em caso de cisao, dissolu<;ao e cessa<;ao do estado de Iiquida<;ao da empresa. 
24 Tag along: tratamento igualitario aos acionistas minoritarios, mediante simultiinea oferta publica para 
aquisi<;ao de suas a<;5es, no caso de aliena<;ao de controle da empresa. 
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ii. Nfvel da taxa basica de juros elevado, tornando os investimentos em renda 

variavel menos atrativos em rela<;ao aos tftulos publicos federais; 

iii. Baixo nfvel de governan<;a corporativa e baixa prote<;ao aos acionistas 

minoritarios. 

Tabela 1 - Anos 90- Capital e Numero de Empresas Listadas em Balsa 

Ano Capitaliza~ao Bursatil sabre PIB 
1990 2,41% 
1991 7,89% 
1992 11,63% 
1993 22,08% 
1994 34,64% 
1995 20,97% 
1996 27,97% 
1997 31,63% 
1998 20,43% 
1999 43,79% 

Fonte: CVM- Gerencia de Estudos Economicos- GDE 

Os Anos 2000 

Numero de Empresas Listadas 
579 
570 
565 
551 
549 
544 
551 
545 
535 
487 

No infcio dos anos 2000, o principal foco de preocupa<;ao do governo ainda 

era o controle da infla<;ao. Entretanto, de Ia ate os dias de hoje, paulatinamente, a 

questao do crescimento econ6micos veio ganhando mais destaque. 0 cenario que 

se observa, portanto, aponta para queda da taxa e controle da infla<;ao, queda 

progressiva da taxa basica de juros da economia e crescimento econ6mico, embora 

a taxas baixas. Entretanto, o mercado de capitais, desde o ana 2000, ja sofreu 

altera<;6es importantes. 

Ja no inicio da decada, em 2000, houve urn movimento muito significative no 

mercado: a unifica<;ao das balsas de valores brasileiras25
. A unifica<;ao foi possfvel 

em fun<;ao da evolu<;ao tecnol6gica, pela qual as grandes distancias brasileiras nao 

eram mais entrave para os fluxes informacionais e, tambem, pela grande 

concentra<;ao existente na epoca junto a BOVESPA que, em 1999, ja representava 

94,8% do total do volume de opera<;6es realizadas nas balsas brasileiras. (Andrezo e 

Lima, 2007, p.291). 

Ainda no ana 2000, no mes de dezembro, a BOVESPA criou tres novas 

segmentos de listagem referente a Praticas Diferenciadas de Governan<;a 

25 
. Ate entao, haviam nove bolsas funcionando no Brasil. 
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Corporativa: 0 Nive/ 1, o Nivel 2 e o Novo Mercado. Tais segmentos eram 

destinados a negocia~ao de a~oes emitidas por empresas que se comprometessem 

voluntariamente a observa niveis de transparencia e de direitos dos acionistas nao 

controladores superiores aos previstos na legisla~ao, bern como a manter um nivel 

minima de dispersao acionaria. (Andrezo e Lima, 2007, p. 300). De um modo geral, 

as empresas listas no Nive/ 1, se comprometem, principal mente, com uma serie de 

medidas que buscam dar mais informa~oes e com maior transparencia ao mercado. 

Tambem, se compromete com algumas regras de dispersao acionaria, como, por 

exemplo, a manuten~ao de a~oes em circula~ao que representem, no minima, 25% 

do capital social da companhia. No Nivel 2, alem das exigencias do Nivel 1, as 

companhias se comprometem a adorar um conjunto mais amplo de praticas de 

governan~a corporativa, relativas, principalmente aos direitos dos acionistas 

minoritarios. Um ponto importante do Nivel 2, e a publicac;ao das demonstrac;6es 

financeiras de acordo com um dos padr6es internacionais mais aceitos: /FRS ou US 

GAAP. Ja as companhias inscritas no Novo Mercado, assumem basicamente o 

compromisso do Nivel 2 e, adicionalmente, ter seu capital social dividido 

exclusivamente em a~oes ordinarias. Em maio de 2007, 112 empresas26 ja 

participavam de um dos tres segmentos de nivel diferenciado de governanc;a 

corporativa da BOVESPA. 

Outro fato relevante ocorrido em 2000, foi a simplificac;ao do acesso dos 

investidores estrangeiros aos mercados financeiros nacionais, atraves da Resoluc;ao 

CMN n°. 2.689/00. Desse modo, recursos de nao residentes, passaram a contar 

praticamente com os mesmos instrumentos do mercado financeiro disponiveis para 

os investidores residentes. 

As leis do Mercado de Valores Mobiliarios e das Sociedades por Ac;oes foram 

novamente alteradas em 2001. De acordo com Andrezo e Lima (2007, p. 214), o 

objetivo inicial da reforma era promover o desenvolvimento do mercado de capitais 

com vistas a impulsionar o desenvolvimento econ6mico. Para tanto, era precise 

fortalecer a CVM e adotar praticas de governanc;a corporativa mais adequadas. Em 

resumo, a nova reforma procurava proteger os acionistas minoritarios, recuperando, 

muitos dos direitos suprimidos na reform a anterior, de 1977. De acordo com a CVM 

(2007), as mais importante altera~6es foram as abaixo descritas: 

26 Fonte: BACEN. Disponivel em: wvv>v.bcb.com.br. Acesso em 15/09/2007. 
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i. nova propon;ao entre ac;6es ordinarias e preferenciais; 

ii. alterac;ao no regime de preferencias e vantagens atribuidas as ac;6es 

preferenciais; 

iii. reforc;o da disciplina relativa aos acordos de acionistas; 

iv. retorno do direito dos titulares de ac;6es ordinarias a oferta publica obrigat6ria 

quando da alienac;ao de controle (tag along), ao prec;o de 80% do valor pago 

por ac;ao integrante do bloco de controle; 

v. necessidade de realizac;ao de oferta publica obrigat6ria para fechamento de 

capital de companhia aberta; 

vi. direito de certas minorias acionarias detentoras de determinado percentual de 

participac;ao elegerem, por votac;ao em separado, representantes no 

Conselho de Administrac;ao e Fiscal; 

Nada obstante no inicio dos anos 2000 o mercado de capitais brasileiro 

encontrava-se em ma situac;ao, durante os a nos seguintes, principalmente a partir de 

2003, o mercado de capitais, em especial o acionario, vem demonstrando 

inequivocos sinais de desenvolvimento. A capitaliza9ao bursatit27 da SOVESPA que, 

em janeiro de 2000 era de R$ 402 bilh6es e representava 37,36% do PIS, avanc;ou 

para R$ 1.971 bilh6es em junho de 2007, o que representa 80,66% do PIS em 

valores correntes. Os motives para esta recuperac;ao podem estar relacionados a urn 

conjunto de fatores variados, desde aspectos jurfdicos ate aspectos 

macroeconomicos. lmportante destacar, ainda, a grande e importante evoluc;ao em 

termos de regulamentac;ao que os mercados financeiros e, em especial, os 

mercados de capitais, passaram desde a decada de 60 do seculo passado. Nas 

palavras de Lameira (2002, p. 2): 

Tendo em vista que o mercado de capitais e um ambiente de neg6cios 

extremamente dinamico, a regulamentaQao de suas atividades deve 

acompanhar de perto sua evoluQao, de forma a permitir o constante 

aperfeiQoamento das instituiQ6es, dos profissionais, das companhias e 

fundamentalmente proporcionar proteQao aos investidores. 

27 Fonte: BACEN. Disponivel em: <www.bcb.com.br>. Acesso em 15/09/2007. 
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Na Tabela 2, podemos acompanhar a evoluc;ao da capitalizm;ao bursatil sabre 

P/8 e do numero de empresas listadas em balsa, no perfodo de dos anos 2000-

2006. 

Tabela 2 - Anos 2000 - Capital e Numero de Empresas Listadas em Bolsa 

Ano Capitaliza~ao Bursatil sabre PIB Numero de Empresas Listadas 
2000 38,18% 467 
2001 36,95% 441 
2002 28,25% 412 
2003 39,81% 369 
2004 46,61% 358 
2005 52,54% 343 
2006 66,51% 350 

Fonte: 2000-2002 - CVM - Ger€mcia de Estudos Economicos- GDE 
2003-2006- BACEN- Sistema Gerenciador de Series Temporais 

Por fim, abaixo, buscamos identificar algumas das principais causas para o 

recente desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil: 

i. Eliminac;ao da incidemcia da CPMF nas negociac;6es de ac;6es, diminuindo, 

dessa forma, os custos de transac;ao; 

ii. Reduc;ao significativa a gradual da taxa basica de juros da economia (taxa 

SELIC) que, alem de tornar os investimentos em ativos de renda variavel mais 

atraentes ao investidor, por outro lado, aumenta o valor das empresas 

tornando reduzindo o seu custo de capital; 

iii. As reformas aplicadas a legislac;ao societaria, buscando aumentar o nfvel de 

transpan§ncia das empresas e a protec;ao aos investidores minoritarios; 

iv. Criac;ao do Novo Mercado da BOVESPA, que pelas melhores praticas de 

governanc;a corporativa adotadas, incentiva os potenciais investidores a 

pagarem mais pelos seus papeis, reduzindo o custo de capital das empresas. 
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3.2 0 MERCADO DE CAPITAlS BRASILEIRO E A COMPARA<;AO 
INTERNACIONAL 

0 desenvolvimento do mercado de capitais nacional tem sido motivo de 

estudo por parte de diversos economistas brasileiros, estudos estes que tem se 

intensificado nos ultimos anos, em func;ao, principalmente da maior estabilidade 

econ6mica observada no pafs ap6s o Plano Real. Muitos desses trabalhos partem 

da premissa de que o desenvolvimento dos mercados financeiros e, em especial o 

mercado de capitais, pode promover o aumento do nfvel de investimento agregado 

e, como consequencia, contribuir para o crescimento do produto e desenvolvimento 

da economia como um todo. Em outras palavras, de acordo com Rocca (2004, p. 5): 

A experiencia internacional demonstra que o crescimento do mercado de 

capitais tem sido acompanhado da ampliac;:ao do leque de alternativas para o 

financiamento dos investimentos, da produc;:ao e do consume, com forte 

reduc;:ao do custo de capital, em resposta ao aumento da concorn3ncia no 

sistema financeiro promovida pela reduc;:ao de custos e spreads. 

Nesse contexte, boa parte da literatura empirica que trata do assunto, procura 

fazer comparac;6es de alguns aspectos de desenvolvimento do mercado de capitais 

nacional com os mercados de outros paises, buscando, dessa forma, avaliar o grau 

de desenvolvimento do nosso mercado. 

Nesta sec;ao, pretende-se sintetizar os resultados obtidos entre comparac;6es 

internacionais ja elaboradas pela literatura empirica brasileira e, posteriormente, 

avaliar a situac;ao atual do mercado de capitais nacional, em func;ao do grande 

avanc;o observado no periodo recente. 

Rocca (2004), em estudo intitulado "Mercado de Capitais eficiente: condic;ao 

para o crescimento sustentado", conclui que a maioria das empresas nacionais nao 

possui acesso a condic;6es adequadas de financiamento. 0 autor, baseado em 

quadro comparative, afirma que "todos os indicadores disponiveis demonstram que o 

sistema financeiro brasileiro e pouco desenvolvido, com excec;ao dos numeros 

relatives a divida publica" (p. 9), conforme Tabela 3 abaixo. Rocca ressalta, entre 

outros, que o volume de credito total em relac;ao ao PIB concedido ao setor privado 



64 

dos pafses desenvolvidos, somando cn§dito bancario e tftulos de divida, e cerca de 

cinco a seis vezes maior que o observado no Brasil. Da mesma forma, a 

capitalizac;ao bursatil brasileira, mostra-se inferior aos observados nos paises 

desenvolvidos, mesmo em relac;ao a Uniao Europeia, onde tradicionalmente o 

sistema financeiro e baseado em financiamento bancario. 

Tabela 3- lndicadores do Tamanho do Mercado de Capitais Brasileiro 

'; ,;":->:-': ;;;,:,, ; ';,:" ,,,;, > ~ :; ':, ;:; \i' 1,: "' '' Brasil\, , 1 ,; UnJJio Europeta:,, , Y '" :; ,JapllbJ{if\v:: ;::' #''", ;,EUJY', ik ,;;:, -;; 
;; ,,, ,,,, ;;; "' ;;;''' ;;,'' '',,,, ;, ';,, ,:, ;,' ' ;,,, ,,, ;;, ,, (1997) '"' (200,S) 11995), {2002),''' ,; ' (1995}-6 :;,' {2002)"' icr' ('199$) ,,: , 12DQ2)i: ,, 

PIB (US$ bilh5&$) 304 493 8A27 8,657 5:114 3.973 7.254 10Al31 

Capital hursati! (% PIB) 31,8% 44,7% 44,8% 66,2% 71,7% 52,7% 94;,5% ,10,5,5% 

Tftutosde dlvida pfivados (% PIB) 3,7-<fO 4,7% 45.,8% 9'1,2% 36,7% 52;2% 59,2% 138,5% 

Sub-total (% PfB) 35,5% 49.3% 90,6% 157,4% 108,4% 104,9% 153,7% 244,0% 

Dlvida publica (% PIB) 32;8% 58,2% 57,1% 57,0% 67,5% 121,9% 02;5% 43,3% 

Ativos bancarios' (% PIB} 47,1% 60,9% 175,8% 203,8% 144,3$ 1f4,1% 68,9% 60,3% 

C~o das bancos ao selor prtvacto (% PIB) 25,9% "28,9% nid U)9,2% ~>"" '114,5% 102,5% 38,0% 43,0% 

Crectlo ~%Dances ao s~w pfmlico (%PI B)'" 15.7% 17,4% ntd 27,6% ~~* 14.1% 28,1% 5,1% Z~f% 

Outros ativos (% PIS) 5.5% t4,6% wa 67%"'' 15,7% 23.6% 25,8% 14,'1% 

Total{% PIS) 115,4% 168;4%, 323,5% 418,2% 320,2% 380,9% 315,1% 347,5% 

Titulos de divida privados (% PIB) 3,7o/o 4,7% 45,8% \1'1,2% 36,7% 52,2% 59,;2% 138)5% 
Credlto dos bancos ao so tor privado (% Pl8) 25;9% 28,\J% ntd 109,2% **' 114;5% 102,5% 38,0% 43,0% 

Operat;oes de divida do setor prlvado (% PIB) 29,6% 33.5% nld 200,4% 151,2% 154,6% 97,2% 181,5%. 

Fonte: IFS, FMJ, OECD apud (Rocca, 2004, p. 9). 

Tabela 4- Capitalizac;ao Bursatil sabre o PIB pelo Mundo(%) 

Parses Media 1988-90 Rank Media 1994-96 Rank 

Reino Unido 92,5 6 132,2 5 
Chile 36,1 14 119,3 7 
Estados Unidos 59,7 8 95,9 8 
Japao 127,9 3 72,6 14 
Espanha 27,1 18 36,4 21 

Franca 29,8 16 35,5 22 
Mexico 10 30 31,7 27 
Brasil 7,7 33 27,9 28 

Colombia 3,1 40 20,7 29 
ltalia 16,4 24 19,4 31 

Turquia 6,7 34 15,1 35 

Argentina 3,1 39 13,8 38 

Venezuela 7,9 32 8,7 40 
Fonte: World Development Indicators 1999 (Banco Mundial). Adaptado de Carvalho (2000, p. 600) 

Por sua vez, Carvalho (2000), na publicac;ao do debate "Ascensao e declinio 

do mercado de capitais no Brasil: a experiencia dos anos 90" admite que o mercado 
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de capitais brasileiro tenha crescido em tamanho na decada de 90, principalmente 

quanta avaliado sob a perspectiva da capitalizac;ao bursatil como relac;ao do P/8 e 

do volume transacionado como relac;ao do P/8 (ver Tabela 4 e Tabela 5). Entretanto, 

ou autor destaca que, em termos comparatives, a fraca posi<;ao do Brasil refletia a 

"pouca importancia do mercado acionario relativamente a economia brasileira". 

Tabela 5- Valor Transacionado sobre o PIB pelo Mundo(%) 

Paises Media 1988-90 Rank Media 1994-96 Rank 
Estados Unidos 35 4 74 3 
Holanda 22,8 5 66,3 4 
Reino Unido 45,3 2 47,2 5 
Sue cia 9 12 45,9 6 
Japao 79,9 1 25 10 
Turquia 1,6 31 22,4 12 
Espanha 8,6 14 22,2 13 
Franca 9,2 11 21,6 14 
Brasil 3,5 25 15,3 20 
Mexico 3,5 24 14,9 21 
Chile 2,8 27 13,9 22 
ltalia 4,1 22 9,3 25 
Argentina 1,2 33 2,4 35 
Colombia 0,2 39 2,1 36 
Fonte: World Development Indicators 1999 (Banco Mundial). Adaptado de Carvalho (2000, p. 601) 

Tabela 6 - Numero de Empresas Listadas em Bolsa por Paises 

Paises Media 1988-90 Rank Media 1994-96 Rank 
Estados Unidos 6.669 1 7.947 1 
india 6.003 2 5.270 2 
Japao 2.019 3 2.267 3 
Reino Unido 1.923 4 2.194 4 
Alemanha 550 11 592 12 
Brasil 587 10 546 13 
Franca 631 8 532 15 
Chile 211 22 282 18 
Turquia 70 40 203 30 
Mexico 202 23 195 31 
Argentina 181 25 151 36 
Fonte: World Development Indicators 1999 (Banco Mundial). Adaptado de Carvalho (2000, p. 609) 

Carvalho (2000), tambem considera fraca a performance comparativa do 

Brasil frente a outros paises, quando a compara<;ao feita com base no numero de 

empresas /istadas em bolsa. A avalia<;ao negativa do autor baseia-se muito mais na 

tendemcia de crescimento do que no numero de forma absoluta. A varia<;ao para o 

Brasil nos trienios analisados (1998-90 a 1994-96) foi de -7%, enquanto que a media 
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e mediana das taxas de crescimento dos paises analisados foi de 31% e 17%, 

respectivamente. {Tabela 6). 

Haddad (2005), em seu artigo "Experiencia internacional e desafios para o 

mercado de capitais brasileiro", ressalta comportamento ciclico dos mercados de 

capitais ao Iongo do sEkulo XX, em todo o mundo. 0 autor enfatiza que a maioria 

dos mercados de capitais do mundo era mais representative para a economia de 

seus paises em 1913, antes da I Guerra Mundial, que em 1980. Segundo ele, no 

periodo p6s-guerra, os paises fecharam suas economias, com drastica redu<;ao do 

comercio internacional, direcionando grande parte da poupan<;a publica para os 

governos e bancos oficiais. Entretanto, a partir de meados dos anos 70 e, 

principalmente, ap6s o inicio dos anos 90, o movimento foi revertido em fun<;ao do 

inicio de um novo ciclo de liberaliza<;ao que perdura ate hoje. (verTabela 7). 

Tabela 7- Capitaliza<;ao de Mercado sobre PIB 

Pais 1913 1980 1999 

Argentina 17% 11% 15% 

Brasil 25% 5% 45% 

Chile 17% 34% 105% 

Franc;:a 78% 9% 117% 

ltalia 17% 75% 68% 

Alemanha 44% 9% 67% 

Japao 49% 33% 95% 

Reino Unido 109% 38% 225% 

Estados Unidos 39% 46% 152% 

Fonte: Rajan e Zingales (2003) apud (HADDAD, 2005, p. 182). 

Outre ponte importante ressaltado por Haddad (2005) em seu trabalho, e a 

questao dos altos premios de controle observados entre 1990 e 2000 nas empresas 

brasileiras, em compara<;ao com outros paises (Tabela 8). De acordo como Haddad 

(2005, p. 184), "altos premios de controle estao negativamente relacionados ao 

desenvolvimento do mercado de capitais. Um alto premio de controle e um forte 

indicador de que o controlador se apropria de beneficios que nao serao estendidos 

aos demais acionistas". Para o autor, nao e mera coincidencia o fate de que, Brasil e 

Mexico, apresentem o menor numero de empresas listadas por habitante. Dessa 

forma, ao mesmo tempo, o autor avalia como baixo o nivel de transparencia 
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praticado na media pelas empresas nacionais e, tambem, ressalta os efeitos 

negatives dessa pratica sabre os mercados de capitais. 

Tabela 8 - Premia de Controle Observado entre 1990 e 2000 

Pais Media(%) Mediana (%) N9 •• Obs. 

Brasil 65 49 11 

Mexico 34 47 5 

Chile 15 12 9 

Franca 2 1 5 

Alemanha 10 10 18 

ltalia 37 16 8 

Republica Tcheca 58 35 6 

Polonia 11 8 5 

Reino Unido 2 2 43 

Estados Unidos 2 2 47 

Fonte: Dyck e Zingales (2002). Adaptado de Haddad (2005, p. 185). 

Outro importante trabalho publicado acerca do assunto foi o artigo de Novaes 

(2005), intitulado "Mercado de capitais: lic;oes da experiencia internacionaf'. A autora, 

tal qual Carvalho (2000), tambem aponta para o baixo numero de empresas 

brasileiras listadas em balsa. Segundo Novaes (2005, p. 44), "o aumento do numero 

de empresas negociadas e fundamental para criar liquidez e diminuir o custo de 

capital das empresas". 

Novaes tambem aborda a questao da governan<;a corporativa quando 

apresenta o estudo de L6pez-de-Silanes28 (2002), no qual e confirmado que os 

indicadores de prote<;ao aos investidores em paises em desenvolvimento sao menos 

favoraveis do que nos paises desenvolvidos (Tabela 9). De acordo com Novaes 

(2005, p. 45), "a principal diferen<;a nao esta nos termos das leis de prote<;ao aos 

minoritarios e aos credores e sim na eficacia do Judiciario em fazer com que essas 

leis sejam cumpridas em prazos razoaveis". Pela Tabela 9 observa-se, portanto, que 

o Brasil encontra-se abaixo da mediana dos paises em desenvolvimento para todos 

os indicadores. 

Teixeira (2005), quando analisa os mercados financeiros e de capitais 

brasileiros, em seu trabalho "0 mercado de capitais brasileiro a luz de seus avan<;os 

28 LOPEZ-DE-SILANES, F. The politics of legal reform. UNCT AD G24 Discussion Paper Series n°. 17. Nova 
Iorque,abr. 2002. 
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e desafios", considera o ambiente de neg6cios brasileiro insatisfat6rio em relac;ao 

aos ambientes de neg6cios de outros pafses. 

Tabela 9 - Protec;ao ao lnvestidor- Comparac;ao lnternacional 

Direito dos Direito dos Eficiimcia do Qualidade da Part,% dos 3 
Minoritarios Credo res Judiciario Contabilidade Maio res 

Acionistas 

Americas 
Mexico 1,00 6,00 6,00 64,00 
Estados Unidos 5,00 1,00 10,00 7,10 28,00 
Chile 5,00 2,00 7,25 5,20 45,00 
Brasil 3,00 1,00 5,75 5,40 57,00 

Europa - Africa 
Alemanha 1,00 3,00 9,00 6,20 48,00 
Africa do Sui 5,00 3,00 6,00 7,00 52,00 
Reino Unido 5,00 4,00 10,00 7,80 54,00 

Asia 
Coreia 2,00 3,00 6,00 6,20 23,00 
Indonesia 2,00 4,00 2,50 n.a. 58,00 
india 5,00 4,00 8,00 5,70 40,00 
Filipinas 3,00 4,75 6,50 57,00 
Tailandia 2,00 3,00 3,25 6,40 47,00 

Paises desenvolvidos 
Media 3,17 2,13 9,14 6,72 40,00 
Mediana 3,00 2,00 10,00 6,80 41,00 

Pafses menos 
desenvolvidos 
Media 2,84 2,48 6,26 5,29 52,00 
Mediana 3,00 3,00 6,50 5,45 55,00 

Observa<;:ao: Com exce<;:ao da ultima coluna, quanto maiores forem os indices mais sera o ambiente para 
investimentos de terceiros 

Fonte: L6pez-de-Silanes (2002) apud Novaes (2005, p. 52). 

De acordo com o autor destaca que o numero de procedimentos, o tempo 

necessaria para abertura e fechamento de neg6cios no Brasil superam os da maioria 

dos pafses com a mesma classificac;ao de risco. Tambem enfatiza o levantamento 

feito pelo Banco Mundial, no qual o Brasil se encontra entre os dez pafses que 

apresentam as piores condic;6es para tomadores de credito (Tabela 10). 
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Tabela 10- Paises que Oferecem Maiores e Menores Condi<;6es a Tomadores 

10 maiores 10 menores 
Reino Unido 10 Brasil 2 
Hong Kong 10 China 2 
Cingapura 10 Marrocos 2 
Albania 9 Peru 2 
Australia 9 Haiti 2 
Botswana 9 Laos 2 
Pafses Baixos 9 Iemen 2 
Nova Zelandia 9 Turquia 
Eslovaquia 9 Gn3cia 
Let6nia 8 Egito 0 
Fonte: Banco Mundial apud Teixeira (2005, p. 125). 

Tabela 11 -Capital Bursatil no Mundo- Quadro Comparative- 2001-2006 

Taxa Media 
Pais 2001 2002 2003 2004 2005 2006 de 

Crescimento 

Australia 99 89 108 118 110 n.d. 2,67% 

en Canada 99 79 105 121 133 n.d. 7,66% 
0 France 88 66 75 90 80 n.d. -2,35% c 
<( Germany 57 34 44 43 44 n.d. -6,27% 
N 

Hong Kong, China 304 283 451 520 566 n.d. 16,81% ::J 
<( Italy 47 39 41 46 45 n.d. -1,08% a: 
1- Japan 55 54 72 80 104 n.d. 17,26% 
en Netherlands 114 92 91 103 117 n.d. 0,65% ~ 
c Spain 77 68 82 90 85 n.d. 2,50% 
~ 

United Kingdom 151 119 136 132 139 n.d. -2,05% 
United States 138 107 131 140 137 n.d. -0,18% 
Argentina 72 101 30 30 34 37 -12,47% 
Brazil 34 24 42 50 54 67 14,53% 
Chile 82 71 117 122 115 120 7,91% 
China 40 32 42 33 35 91 17,87% 

en Hungary 19 20 20 28 30 37 14,26% w 
1- India 23 26 46 56 69 90 31,37% z 
w Korea, Rep. 46 46 54 63 91 94 15,36% 
C!' Russian Federation 24 35 53 45 71 n.d. 31,15% a: 
w Mexico 20 16 19 25 31 42 16,00% 
~ 
w South Africa 118 167 161 210 234 280 18,87% 

Thailand 31 36 83 72 70 68 17,01% 
Turkey 32 18 28 32 44 n.d. 8,29% 
European Monetary Union 69 51 59 71 65 n.d. -1,48% 
Latin America & Caribbean 32 25 31 37 42 53 10,62% 

Fonte: Banco Mundial - WDI 

Como vimos acima, a maioria dos trabalhos empiricos recentes sabre o 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, o considera pouco desenvolvido 

quando comparado com outros mercados de capitais internacionais. A principal 
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medida utilizada como base de compara<;ao entre esses mercados foi a 

capitalizaqao bursatil sabre P/8. Outro indicador importante e bastante utilizado nas 

bases de compara<;ao foi o numero de campanhias listadas em balsa. As causas 

mais citadas como determinantes para o baixo desenvolvimento, estao o elevado 

nivel das taxas de juros, pouca prote<;ao aos investidores minoritarios e fragilidades 

diversas em termos de regulamenta<;ao. 

Entretanto, como vimos anteriormente, o mercado de capitais brasileiro 

apresentou forte recupera<;ao a partir do ano de 2003. Conforme vemos abaixo, na 

Tabela 11, onde se apresenta um quadro comparativo da evolu<;ao do capital 

bursatil sabre PIB, entre os principais paises industrializados e emergentes, no 

periodo compreendido entre 2001 e 2006, verifica-se consistente evolu<;ao do 

mercado de a<;6es no Brasil. Sob este referendal, o tamanho relativo do mercado 

brasileiro ultrapassou o de alguns paises importantes, tais como Alemanha e ltalia. 

Na compara<;ao com os principais paises emergentes, o Brasil continua com 

vantagens em rela<;ao a importantes paises, como Argentina, Mexico e Turquia. E 
importante destacar tambem o ritmo de crescimento do mercado brasileiro. No 

periodo analisado, houve diminui<;ao apenas em 2002. Nos anos seguintes, o 

crescimento e continuo e a uma elevada taxa media de crescimento anual (14,53)%. 

3.3 AS RAZOES DO CRESCIMENTO RECENTE DO MERCADO DE CAPITAlS 

Conforme vimos anteriormente, o mercado de capitais brasileiro, em especial o 

mercado de a<;6es, vem apresentando importantes sinais de crescimento, 

principalmente a partir de 2003. Nesta se<;ao, portanto, pretende-se, em primeiro 

Iugar, evidenciar tal crescimento atraves de dados e informa<;6es empiricas e, em 

seguida, apresentar as principais raz6es identificadas como determinantes para o 

recente crescimento do mercado de capitais domestico. 
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3.3.1 Evidencias Empiricas do Crescimento Recente 

Conforme apresentado anteriormente na Tabela 2, mesmo a partir de 2003, 

onde a Bovespa apresentou forte recuperac;ao, o numero de empresas listadas nao 

aumentou de forma consistente. Entretanto, e possivel observar uma tendencia de 

elevac;ao durante o anode 2007, pelo ingresso de novas empresas. Ao final de 2006 

eram 350 empresas listadas sendo que, em agosto de 2007, esse numero ja chegou 

a 389 empresas29
. Tambem, como pode-se observar na Tabela 12, o volume de 

emiss6es primarias no mercado da Bovespa, incluido ac;oes, debentures, notas 

promiss6rias ( Comercial Papers), cettificados de recebiveis imobiliarios e quotas de 

fundos, apresentou consideravel crescimento no periodo de analisado. Do total de 

R$ 7. 762 bilh6es em 2003, avanc;ou para R$ 90.127 bilh6es, com crescimento 

nominal de mais de 1.000%. Observa-se tambem, que a tendencia de crescimento 

se mantem para o a no de 2007. Contudo, pode-se observar uma mudanc;a 

importante nas emiss6es em 2007: conforme percebe-se atraves do Gratico 1, as 

emiss6es de ac;oes como proporc;ao das emiss6es de debentures elevaram-se 

consideravelmente, diferente dos anos anteriores, onde as emiss6es de debentures 

superavam em mais de cinco vezes em media. 

Tabela 12 - BOVESPA- Emiss6es Primarias 2003-2007 

Perlodo Ac;oes Debentures Notas Certificados Quotas Total 
Promiss6rias de Receblveis de 

lmobiliarios Fundos 
Valores em R$ Milhoes 

2003 80 5.283 2.128 185 86 7.762 
2004 3.661 9.614 2.241 404 280 16.200 
2005 4.365 41.538 2.631 2.111 36 50.681 
2006 14.220 69.463 5.278 1.069 97 90.127 

jan-2007 2.138 650 27 1 2.816 
fev-2007 1.885 250 340 11 15 2.501 
mar-2007 2.505 317 460 225 25 3.532 
abr-2007 3.895 2.503 10 110 6.519 
mai-2007 1.207 919 135 177 2.438 
jun-2007 5.294 550 400 22 1 6.267 
jul-2007 7.908 24.182 5.304 26 89 37.509 . 

2007 23.625 29.009 8.083 556 309 61.582 
Fonte: BACEN- Sistema Gerenciador de Series Temporais 

29 Fonte: BOVESP A. Disponivel em <www.bovespa.com.br>. 
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Tal fato evidencia o movimento de ingresso de novas empresas na bolsa 

ocorrido neste ano. Essa constata9ao e importante, visto que o aumento do numero 

de companhias listadas em bolsa confere maier liquidez ao mercado contribuindo 

para a redu9ao dos custos de capitais das empresas (NOVAES, 2005, p. 44). 

Gratico 1 - Emissao de A96es e Debentures 2003-2007 
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Fonte: BACEN- Sistema Gerenciador de Series Temporais 

A principal evidencia , contudo, acerca do crescimento recente do mercado de 

capitais domestico, em especial o mercado acionario, e a evolu9ao da capitalizaf;ao 

bursatil como proporf;ao do P/8. Como vimos este indicador e amplamente utilizado 

como medida de tamanho dos mercados aciom3rios, inclusive, para fins de 

compara96es internacionais. E importante destacar que, a medida do capital bursatil, 

por abranger todas as empresas listadas em bolsa, reflete nao s6 as valoriza96es 

dos pre9os de mercado de uma carteira definida (como por exemplo, o indice 

Bovespa30
), mas, tambem captura o valor das novas empresas que ingressam na 

bolsa. Dessa forma , o valor do capital da bolsa pode aumentar por dois motives: (i) 

30 Eo valor atua l, em moeda corrente, de uma carteira te6rica de ac;oes constituida em 02/0 1/1968 (valor-base: 
100 pontos), a partir de uma aplicac;ao hipotetica. 
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valorizac;ao dos papeis de empresas ja listadas e (ii) ingresso de novas empresas na 

balsa. Dito isso, abaixo apresentamos a Tabela 13, com a evoluc;ao do capital 

bursatil sabre PIS e a Tabela 14, com a evoluc;ao do indice Sovespa. No Gratico 2, 

pose-se acompanhar a evoluc;ao da capitalizac;ao da balsa com relac;ao ao PIS. 

Tabela 13- Capitalizac;ao Sursatil- Evoluc;ao 2002-2007 

Periodo Capital Bursatil sobre PIB 
2002 29,66% 
2003 39,81% 
2004 46,61% 
2005 52,54% 
2006 66,51% 

jul-2007 86,34% 
Fonte: BACEN- Sistema Gerenciador de Series Temporais 

Varia!(ao Anual 

34% 
17% 
13% 
27% 
30% 

Grafico 2 - Capitalizac;ao Sursatil sabre PIS- Evoluc;ao Mensa! 
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Tabela 14- indice Bovespa- Evoluc;:ao 2002-2007 

Perfodo 
2002 
2003 

indice Bovespa 
11.268 
22.236 

2004 26.196 
2005 33.455 
2006 44.473 

jul-2007 54.182 
Fonte: BACEN- Sistema Gerenciador de Series Temporais 

Varia!(ao Anual 

97% 
18% 
28% 
33% 
22% 

3.3.2 Os Fatores que Contribuiram para o Crescimento Recente 
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Os fatores que de alguma forma contribuiram para o crescimento do mercado 

de capitais brasileiro sao muitos e, em alguns casas, de dificil identificac;:ao. Andrezo 

e Lima (2007, p. 342) atribuem parte do "crescimento tao significative do me rca do de 

capitais brasileiro" ao fato de que diversas companhias estao ingressando no 

mercado, com simultanea abertura de capital e oferta de ac;:oes e, tambem, as novas 

ofertas de ac;:oes por empresa que ja possuem seu capital aberto. Destacam 

tambem, o fato de que os investidores parecem mais propensos a comprara ac;:oes. 

Novaes (2005, p. 44 ), ressalta que "ofertas iniciais de sucesso atraem capital e 

favorecem a listagem de novas empresas no mercado". Contudo: porque mais 

empresas estao dispostas a ofertar suas ac;:oes no mercado acionario? Tambem, 

porque mais investidores estao dispostos a investir em ac;:oes? 

De fato, muitos fatores podem ter contribuido para tal crescimento. Abaixo, 

serao listados alguns dos principais: 

i. Controle da lnflac;:ao - a inflac;:ao alta impede e volatil aumenta o nivel de 

incerteza dos agentes e impede a formac;:ao de mercados de capitais 

desenvolvidos (TEIXEIRA, 2005). Muito embora a inflac;:ao brasileira ainda 

nao se encontre nos patamares dos paises desenvolvidos, a situac;:ao atual 

aponta para relativa estabilidade. 

ii. Reduc;:ao dos custos de transac;:ao - a eliminac;:ao da incidemcia da CPMF nas 

negociac;:oes de ac;:oes em balsas e no mercado de balcao e a criac;:ao da 

conta investimento31 promoveram reduc;:ao significativa dos custos de 

31 A Conta Investimento e uma modalidade de conta corrente que passou a vigorar em I 0 de outubro de 2004. 
Sua finalidade e exclusivamente a realiza!(ao de aplica!(oes financeiras de renda fixa e de renda variavel. A Conta 
Investimento tem tributa!(ao diferenciada- a CPMF incide sobre lan!(amentos a debito com ali quota reduzida a 
zero. 
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transa9a0. A incidencia da CPMF sabre transa96es financeiras e 

extremamente danosa, especialmente sabre os mercados secundarios: 

quanta mais liquidos, maior sera o tribute pago. (NOBREGA, 2005, p. 200). 

iii. Evolu96es no ambiente institucional - nos ultimos anos, varias altera96es 

positivas foram feitas na legisla9ao que rege as empresas de capital aberto e 

o mercado de titulos e valores mobiliarios, com vistas ao fortalecimento da 

CVM (qualidade da regula9ao) e, sobretudo, a incentivar as empresas a 

adotarem praticas de governan9a corporativa mais adequadas e aumentar a 

prote9ao aos acionistas minoritarios. 

Contudo, com vistas melhor a responder as duas perguntas acima, a seguir, 

serao relacionados os dois principais fatores que, a luz do que ate aqui foi exposto, 

viabilizaram o atual momenta de crescimento. 

Redu9ao da Taxa Basica de Juras da Economia 

Desde 2003, a taxa basica de juros da economia brasileira, a taxa SELIC, 

vem sendo gradativamente reduzida pelo Banco Central. Em janeiro de 2003, a taxa 

SELIC era de 25,5% a.a. sendo que, em julho de 2007, passou a 11,5% a.a. No 

mesmo periodo a capitaliza9ao bursatil sabre PIB da Bovespa se comportou de 

maneira inversa, conforme ilustrado no Grafico 3. 

E consenso entre os economistas que taxas de juros elevadas constituem-se 

em seria restri9ao dos mercados de captais e do crescimento econ6mico como um 

todo. De acordo com Rocca (2004, p. 5), "os custos de capital obtidos com a 

colocayao de titulos de capital risco ou de divida respondem rapidamente a redu9ao 

da taxa basica de juros e configuram spreads muito menores que os observados no 

credito bancario". Com a economia operando a taxas de juros mais baixas, mais 

projetos de investimentos se tornam viaveis e, dessa forma, aumenta a demanda 

das empresas por fundos de Iongo prazo, compativeis com a matura9ao dos 

mesmos, entre eles, emiss6es de titulos de dfvida e de propriedade. Por outro lado, 

taxas de juros menores, aumentam a oferta de credito para consume, fazendo com 

que os consumidores passem a consumir mais, alimentando um ciclo virtuoso de 

crescimento econ6mico. 
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Grafico 3- Capitalizac;ao Bursatil Sabre PIB e Taxa Over/SELIC 
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Fonte: BACEN- Sistema Gerenciador de Series Temporais e IPEA -lpeaData. 

Do ponto de vista do investidor, taxas de juros mais baixas deixam as 

aplicac;6es em titulos de renda fixa emitidos pelo governo menos interessantes, em 

termos de rentabilidade. Some-se a este fato, a elevac;ao na projec;ao dos Iueras das 

firmas em func;ao, justamente, do ambiente de neg6cios mais favoravel. Para Allain 

(2007, p. 13): 

Reduc;ao da taxa de juros implica no aumento do valor justa das 

companhias brasileiras , pois este e calculado trazendo-se o fluxo de 

caixa estimado para os pr6ximos anos ao valor presente (gratico da 

pag. ao lado). Ou seja , tanto o numerador aumenta - juros reais 

menores podem propiciar urn maior crescimento das vendas da 

companhia --quanta o denominador se reduz: o fator de desconto a 

valor presente diminui. 

Nesse contexto, taxas de juros mais baixas promovem um movimento de 

realocac;ao de portfolios dos investidores para ativos de renda variavel uma vez que 

os maiores riscos associados passam a ser compensados pela maior rentabilidade 

oferecida. Tambem se pode dizer que, com expectativas gerais mais favoraveis com 

relac;ao ao futuro da economia, a maior liquidez oferecida pelos tftulos 



77 

governamentais perde valor, fazendo com que se retorno total diminua. Por outro 

lado, a perda com a desvaloriza<;ao do premia pela liquidez e menor para os tftulos 

de divida e propriedade privados, fazendo com que seus rendimentos, vis-a-vis, 

tornem-se mais atrativos. Segundo Allain (2007, p. 13), "tanto pessoas fisicas como 

investidores institucionais (fundos de pensao e seguradoras) ja come<;aram a mudar 

seu mix de investimentos, reduzindo a renda fixa tradicional e aumentando a parcela 

em a<;6es". 

Melhores Praticas de Governan<;a Corporativa 

Como vimos anteriormente, em dezembro de 2000, a Bovespa criou tres 

novas segmentos de listagem referente a Praticas Diferenciadas de Governan<;a 

Corporativa: 0 Nive/1, o Nive/2 eo Novo Mercado. A ideia que norteou a cria<;ao do 

Novo Mercado tem seu fundamento na constata<;ao de que entre os diversos fatores 

que contribuiam para a fragilidade do mercado de capitais brasileiro, destacava-se a 

falta de prote<;ao aos acionistas minoritarios (CVM, 2007). 0 /GC - lndice de A96es 

com Governan9a Corporativa Diferenciada e o indice da Bovespa composto por 

a<;6es das companhias admitidas a negocia<;ao no Novo Mercado e nos Niveis 1 e 2. 

Como se pode perceber atraves do Grafico 4, no qual e feito um comparative entre a 

capitaliza9ao bursatil como propor9ao do PIB e a quantidade de empresas listadas 

no IGC, e forte a correla<;ao entre as duas medidas. 

Em um estudo realizado por Sirqueira (2007) e outros, o qual se prop6ea 

verificar se uma carteira te6rica formada por a<;6es de empresas que adotam 

praticas de governan<;a corporativa (/GC) proporciona maior retorno ao investidor 

que uma carteira formada por a<;6es de empresas que nao adotam esse conjunto de 

medidas, apontou, como resultado, uma clara diferen<;a entre o retorna das duas 

carteiras. A carte ira formada por empresas listadas no IGC da Bovespa proporcionou 

um retorno media mensa I de 1,44% maior do que a carte ira formada por empresas 

listadas no lbovespa. 



Grafico 4- Capitaliza9ao Bursatil Sobre PIB e Qtd. de Empresas Listadas no IGC 
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Para Novaes (2005, p. 46), o mercado financeiro tern como caracteristica 

propria a assimetria de informa96es, onde os investidores que estao fora tern menos 

informa96es do que os executives e acionistas controladores das companhias. 

Dessa forma, "acionistas minoritarios podem decidir nao ingressar em um mercado, 

se sua percep9ao for a de poderem ser prejudicados por decis6es que privilegiem os 

interesses dos controladores ou dos executives da empresa". Na verdade, quando a 

percep9ao dos investidores e a de ao investir em determinada a9ao corre-se riscos 

que nao sao apenas aqueles associados ao neg6cio da companhia, por nao estarem 

adequadamente protegidos pela regulamenta9ao, faz com que eles apliquem 

pesados descontos sobre os pre9os das a96es, reduzindo o seu valor de mercado. 

lsso elevava o custo de capital das empresas e gera um ciclo vicioso, pois tambem 

as afasta do mercado (CVM, 2007). Em outras palavras, nestas circunstancias, o 

investidor s6 aceita comprar a96es muito baratas e o empresario se recusa a vender 

seu neg6cio barato, reduzindo, dessa forma, o interesse de ambas as partes. 

Segundo Andrezo e Lima (2007, p. 301 ), existem evidencias empiricas que indicam 

a existencia de forte correla9ao entre o desenvolvimento dos mercados de capitais e 
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o nivel de prote9ao aos acionistas. Os autores tambem ressaltam que, diversos 

estudos, indicam que maior prote9ao aos acionistas implica em redu9ao de riscos e, 

por conseguinte, redu9ao do premia pelo risco e do custo de capital proprio. 

Por fim, nada obstante avan9os observados nos ultimos anos em rela9ao ao 

mercado de capitais domestico, muitos economistas consideram que existem muitos 

fatores que ainda prejudicam o bom desenvolvimento dos mercados de capitais de 

financeiros como um todo. Andrezo e Lima (2007, p.343), por exemplo, argumentam 

que algumas condi96es favoraveis hoje existentes podem nao estar presentes no 

futuro, como o crescimento econ6mico32 e o "market timing33
". Outros autores, 

entretanto, concentram suas preocupa96es em quest6es como carga tributaria e 

divida publica. Rocca (2004), por exemplo, considera que a redu9ao da divida do 

setor publico e fator fundamental e necessaria para a continuidade de queda de taxa 

basica de juros da economia que, por sua vez, sustentaria o estado de expectativas 

otimistas com rela9ao ao futuro da economia. Moura (2005, p. 191 ), por sua vez, 

sustenta que o ajuste macroecon6mico levado a cabo no Brasil nos ultimos anos 

ainda nao e satisfat6rio. 0 autor apresenta diversos efeitos negatives sabre os 

mercados financeiros, causados pela elevada carga tributaria incidente sabre os 

agentes poupadores, intermediador e tomador de recursos, os quais comp6em tais 

mercados. Entre os efeitos apontados, estao: (i) incita o aumento da informalidade 

nos mercados monetarios e de credito; (ii) nao estimula a cria9ao de um amplo 

mercado secundario de titulos publicos e privados e (iii) nao encoraja a utiliza9ao 

pelas empresas nao financeiras dos mercados futuros domesticos para prote9ao 

contra riscos cambiais e de mercado. Embora as quest6es levantadas acima sejam 

importantes para o desenvolvimento dos mercados financeiros no Brasil, nao e 

objetivo deste trabalho trata-las, uma vez que o que se pretende aqui analisar sao 

justamente os fatores positives, ou seja, aqueles fatores que proporcionaram o 

crescimento recente do mercado de capitais brasileiro. 

32 Crescimento do PIB 
33 market timing: excesso de liquidez financeiro no exterior e grande interesse por parte dos 
investidores estrangeiros por tftulos das firmas brasileiras. 
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4 CONCLUS.AO 

0 presente trabalho se propos a identificar os principais fatores que foram 

determinantes para o crescimento do mercado de capitais brasileiro no perfodo 

recente. Abaixo serao apresentadas as principais conclus6es obtidas ao Iongo do 

desenvolvimento do mesmo. 

Em primeiro Iugar, conclui-se que, efetivamente, o mercado de capitais 

brasileiro vem crescendo de forma consistente desde 2003. A evoluc;:ao observada 

no volume de emiss6es de tftulos de propriedade (ac;:6es) e de dfvida (debentures e 

notas promiss6rias) por parte das empresas nao deixa duvidas quanta a isso. 

Especificamente com respeito ao mercado de renda variavel domestico, e importante 

registrar que, ao contrario do que a maioria dos estudos realizados nos ultimos anos 

aponta, dados mais atualizados sabre o tamanho desse mercado34 (sobretudo os 

dados de 2007) nao permitem mais se afirmar de forma categ6rica que os mesmos 

sao menores do que os mercados pelo resto do mundo, sobretudo, quanta a 

comparac;:ao e restrita aos pafses em desenvolvimento, como eo caso do Brasil. Na 

opiniao desse autor, conclus6es mais precisas sabre o assunto s6 poderao ser 

apresentadas com seguranc;:a, passados mais alguns meses, onde sera possfvel 

avaliar tambem se, dentre outros, a evoluc;:ao da quantidade de companhias listadas 

em balsa iniciada em meados de 2006 ira continuar de maneira consistente. 

Conclui-se tambem que, a evoluc;:ao observada no perfodo recente nao e 

func;:ao, apenas, de mudanc;:as recentes no ambiente dos mercados financeiros. De 

fato, os frutos que agora estao sendo colhidos pelo mercado de capitais decorrem 

de uma serie de eventos e ac;:6es governamentais, muito deles, ocorridos ha muito 

mais tempo. Exemplo disso sao (i) as diversas evoluc;:6es ocorridas na legislac;:ao 

societaria e dos mercados de capita is (a ultima em 2001 ), (ii) constantes evoluc;:oes 

no ambiente regulat6rio, com o fortalecimento da CVM e (iii) o controle da inflac;:ao 

iniciado como Plano Real (1994), entre outros. 

Quanta a questao central, pode-se concluir que, a reduc;:ao da taxa basica de 

juros da economia brasileira, assim como, o aumento do nfvel de governanc;:a 

corporativa praticado pelas empresas listadas em balsa no Brasil, sao determinantes 

34 Tamanho do mercado medido pela capitaliza<;ao bursatil sobre PIB. 
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muito importantes para o desenvolvimento dos mercados de tftulos de propriedade e 

de divida brasileiros. Verificou-se, em consonancia com a literatura pesquisada, forte 

correla<;ao (inversa para a taxa de juros e direta para o nivel de governan<;a 

corporativa) entre tais fatores e o crescimento dos mercados ora analisado. Quanta 

a redu<;ao da taxa de juros, e precise destacar seus efeitos benefices sobre o 

crescimento dos mercados financeiros e sobre a economia tem um limite, sendo este 

limite, ao que tudo indica, o nivel de taxa de juros praticado nos mercados dos 

paises da comunidade internacional, sobretudo nos mercados de paises 

emergentes. 

Contudo, deve ser ressaltado, que aqui nao foi feito nenhum estudo 

econometrica como forma de corroborar as conclus6es acima referidas, ficando o 

desenvolvimento de tais trabalhos como sugestao para futures estudos acerca do 

ass unto. 
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