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RESUMO 

0 mercado de capitais assume papel de fundamental importancia no processo de 
desenvolvimento economico, por alavancar recursos para a economia mediante sua 
liga9ao com os que possuem capacidade de poupar, os investidores. 0 mercado de 
capitais busca suprir as necessidades de investimento dos agentes economicos por 
meio de financiamento a media/ Iongo prazo e capital de giro/ capital fixo. Constitui
se por institui96es financeiras nao bancarias, institui96es componentes do sistema 
de poupan9a e emprestimo, bancos multiplos e diversas institui96es auxiliares, como 
Balsa de Valores, Sociedades Corretoras de Valores Mobiliarios, Sociedades 
Distribuidoras de Valores Mobiliarios e; Agentes Autonomos de lnvestimento. Por 
outro lado, o PIB brasileiro exprime o valor da produ9ao realizada no ambito da 
fronteira geografica, num determinado perlodo, independentemente da 
nacionalidade das unidades produtoras, ou seja, sintetiza o resultado final da 
atividade produtiva, expressando monetariamente a produ9ao, sem duplica96es, de 
todos os produtores residentes nos limites da na9ao avaliada. 0 impacto do 
desempenho macroeconomico de uma na9ao, geralmente, e medido pelo 
crescimento do PIB e seu consecutivo aumento, aumentando, com isso, o Iuera das 
empresas, conseqlientemente, o pre9o das a96es tambem. Diante destas 
considera96es, este estudo tern como objetivo geral relacionar os Indices de 
desempenho do mercado de capitais com os indicadores IBOVESPA e IBRX versus 
PIB da economia nacional, bern como observar o rendimento e riscos envolvidos 
nesse tipo de mercado, no sentido de correlacionar os Indices de desempenho do 
mercado de capitais (IBOVESPA e IBRX), com os indicadores da economia nacional 
(PI B). 

Palavras-chave: Mercado de a96es; lndicadores economicos (IBOVESPA, IBRX, 
PIB); Reflexos na economia. 
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ABSTRACT 

The capital market takes a important role in the process of economic development, 
because it helps to obtain resources to the economy through the connection with 
those that have capacity to save, the investors. The capital market pursue to satisfy 
the necessity of economic agents' investments through the financing in long-term 
and medium-term and capital of spin and fixed capital. Encompassed by financial 
institutions non-bankers, savings and loan associations, multiple banks and several 
auxiliary institutions, such as Stock Exchanges, Securities Brokers, Securities 
Distributor and investment freelance agents. On the other hand, the brazilian GOP 
shows the value of the production done in the geographic border, in a determined 
period , independent of the production unit' s nationality, that is, summarize the final 
result of the production activity, expressing the production in a monetary way, without 
doubling , of all of resident producers in the limits of the assessed nation. The 
impact of the macroeconomic development of a nation is usually measured by the 
GOP growth and its consecutive rise, thus improving the profit of the companies, 
consequently the value of the stocks as well. Faced with these considerations , this 
study has as general target to relate the market capital performance rates with the 
IBOVESPA and IBRX indicators versus national economy GOP, as well remark the 
performance and risks involved in this market, in the order to correlate the 
performance rates of the market capital (IBOVESPA e IBRX), with the national 
economy rates (PIB). 

Key-words: Stock market, Economic indicators (IBOVESPA, IBRX, GOP); Economic 
reflex. 
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INTRODUCAO 

No Brasil, recentemente, o mercado de agoes tern recebido atengao 

merecida por parte de investidores e tambem por empresas, apresentar-se como 

uma excelente oportunidade para os investidores que visam diversificar seus 

portfolios de investimentos, resultando em subito desenvolvimento do mercado 

financeiro brasileiro, de forma que a capitalizagao atraves do mercado de agoes 

apresenta crescimento, tanto em termos de volume de neg6cios, como em termos 

de eficiencia alocativa de recursos. 

0 desenvolvimento economico sustentavel depende da expansao continua 

da capacidade de produgao. Este se acelera quando os investimentos se direcionam 

para as alternativas com maiores retornos economicos e sociais. 0 mercado de 

capitais, especificamente o mercado acionario, tern papel fundamental pois viabiliza 

o aproveitamento das oportunidades em toda a economia. Permite o fluxo de quem 

poupa para quem necessita de recursos para investimento produtivo e cria 

condigoes que incentivam a formagao de poupanga e a direciona para melhores 

alternativas. 

A fungao basica dos mercados financeiros e aproximar os dois agentes no 

mercado: o poupador, que tern excesso de recursos mas nao tern oportunidade de 

investi-los em atividades produtivas, e o tomador, que esta na situagao inversa. E 

desse modo que os mercados viabilizam o aproveitamento das oportunidades em 

toda a economia. 

0 ano de 2005 foi positive para o mercado acionario brasileiro. 0 volume 

total negociado na BOVESPA apresentou o significative crescimento de 31,9% em 
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2005, atingindo R$: 401,1 bilhoes, o maior registrado na hist6ria da Balsa. A nova 

marca elevou a media diaria de montante negociado para R$ 1 ,6 bilhao ante os R$ 

1 ,2 bilhao verificado em 2004. 0 numero de neg6cios tambem cresceu de forma 

expressiva: foram efetuados 15,5 milhoes de neg6cios no ana, representando uma 

media diaria de 62.247 neg6cios, numero 15,8% superior ao registrado no ana 

anterior. 

Ao Iongo do ana, o indice lbovespa registrou 23 recordes de pontuac;ao, que 

elevaram o indice dos 26.313 pontos verificados em nove de fevereiro aos 33.629 

pontos, maxima hist6rica do ana, alcanc;ada em 14 de dezembro. Composto pelas 

57 ac;oes de maior liquidez, o lbovespa encerrou em alta acumulada de 27,7%, 

sinalizando as aplicac;oes em Balsa como a mais rentavel no ana. 

0 valor de mercado das empresas negociadas na BOVESPA atingiu 

R$ 1,13 trilhao em dezembro de 2005, acrescimo de 24,7% em relac;ao ao a no 

anterior, e o fluxo dos investimentos estrangeiros na BOVESPA encerrou o ana 

positivo em R$ 5.860.789.386,00. Em dezembro, o saldo foi de R$: 

1.506.314.086,00, resultado de compras de ac;oes no valor de 

R$: 13.134.206.791,00 e vendas de R$: 11.627.892.705,00 (BOVESPA, 2006). 

Segundo Jackson Ciro Sandrini (2006), urn investimento requer analise 

pormenorizada, principalmente, quando se pretende investir urn capital ou adquirir 

urn bern de capital. A decisao de investir nao se trata de tarefa simples, muitos 

fatores interferem no processo, dependendo, sobretudo, da expectativa de retorno e 

quanta maior for esta expectativa, mais atrativo sera o neg6cio. 

0 nivel e qualidade de informac;oes obtidas quando se deseja investir 

oportuniza ao investidor a diminuic;ao de riscos do neg6cio, par isso, e de 
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fundamental importancia uma correta decisao na hora de investir, conhecendo com 

profundidade o valor do dinheiro no tempo. 

Diante do contexto apresentado, o mercado de capitais e de fundamental 

importancia para o desenvolvimento econ6mico de uma nagao, por buscar recursos 

em quem possui capacidade para poupar, e investir no setor produtivo, gerando 

produgao e empregos, movimentando o mercado. Ou seja, encontra-se estruturado 

no sentido de suprir as necessidades de investimento econ6mico, seja por meio de 

financiamento, venda de agoes e outros meios. 

Os resultados atingidos no mercado de agoes repercutem no aumento ou 

diminuigao do PIS nacional, por isso, mediante seu movimento e oscilagao, passa a 

ser responsavel, tambem, pelo aumento do PIS, o qual esta concentrado em poucas 

unidades da federagao, Estados estes onde ocorrem mais negociagoes na Balsa de 

valores. De acordo com o lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), 

apenas sete Estados sao responsaveis por 75% do PIS (Sao Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sui, Parana, Bahia e Santa Catarina e Distrito 

Federal), sendo os sete maiores contribuintes para o PIB brasileiro. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

0 cenario da economia mundial, cada vez mais integrada, exige novo 

posicionamento das empresas brasileiras. No entanto, o alto custo de captac;ao de 

recursos no pals, o ineficiente sistema tributario, aliados a falta de uma poupanga 

interna no pals, dificulta o financiamento das companhias brasileiras. E por assim 
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dizer, verifica-se que o subdesenvolvimento do mercado de capitais nacional dificulta 

a captac;ao de recursos por parte das empresas, resultando na falta de liquidez no 

mercado, devido a grande concentrac;ao do volume negociado, restrito a urn 

pequeno numero de ac;oes. 

Nestes termos, percebe-se que o mercado de capitais aparece como 

alternativa para solucionar tais questionamentos. Contudo, a despeito do 

crescimento da economia, o numero de empresas com ac;oes negociadas em bolsa 

vern diminuindo ano ap6s ano no Brasil, com elevac;ao considen3vel em apenas 

alguns anos, servindo como base para motivar o investimento em ac;oes. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Se o mercado de ac;oes e urn meio de captac;ao de recursos para aplicac;ao 

e transferencia de investimentos, como a analise dos indicadores IBOVESPA e IBRX 

pode contribuir para evidenciar o crescimento do PIB na economia nacional? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

• Relacionar os Indices de desempenho do mercado de capitais com 

os indicadores IBOVESPA e IBRX versus PIB da economia nacional. 

1.3.2 Objetivos Especlficos 

• Observar o rendimento e riscos envolvidos nesse tipo de mercado; 

• Relacionar os Indices de desempenho do mercado de capitais 

(IBOVESPA e IBRX), com os indicadores da economia nacional 

(PI B). 

1.4 HIPOTESES 

• Hip6tese 1: a evolugao do lndice IBOVESPA esta relacionada a 

evolugao do crescimento do PIB. 

• Hip6tese 2: a evolugao do lndice IBRX esta relacionada a evolugao 

do crescimento do PIB. 
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2 0 MERCADO DE ACOES 

0 desenvolvimento deste capitulo visa contribuir para conceituar, definir e 

classificar as ac;oes e os tipos de investidores, instrumentos com caracterfsticas 

distintas, de valor monetario, renda variavel, para os quais nao se pode determinar o 

valor da rentabilidade, por isso, com grau de risco, que circulam no mercado de 

capitais mundial. 

Neste trabalho em especffico, sera tratado do desenvolvimento do mercado 

de ac;oes no Brasil. 0 Mercado de Ac;oes e constituldo por: Mercado a vista; 

Mercado a termo; Mercado futuro de ac;oes; Mercado de opc;oes; Operac;oes da 

conta margem; Aluguel de ac;oes; Operac;oes com DR/GDR; lnvestidores externos 

nas balsas de valores; Senn; Indices; Impasto de Renda sabre ganhos em Balsa; 

Soma e; Mercado de ac;oes global. 

0 Mercado de Ac;oes e constituldo por Mercado a vista; Mercado a termo; 

Mercado futuro de ac;oes; Mercado de opc;oes; Operac;oes da conta margem; Aluguel 

de ac;oes; Operac;oes com DR/GDR1
; lnvestidores externos nas balsas de valores; 

Senn; Indices; Impasto de Renda sabre ganhos em Balsa; Soma e; Mercado de 

ac;oes global. 

A Alexandre Assaf Neto (2001) descreve que o mercado finance ira 

encontra-se segmentado em quatro importantes divisoes, sendo: mercado 

monetario; mercado de credito; mercado de capitais e mercado cambial, uma vez 

que o mercado de ac;oes e parte integrante do mercado de capitais. Nessa linha de 

compreensao, o mercado de capitais contempla as operac;oes financeiras de media 

1 American Depositary Receipt I Global Depositary Receipt. 
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e Iongo prazo, e de prazo indeterminado, como as operagoes com agoes ou 

debentures, funcionando deliberadamente sob a forma de sistemas. 

0 mercado de capitais assume papel relevante no processo de 

desenvolvimento economico, por municiar recursos permanentes para a economia, 

em virtude da ligagao que efetua entre os que possuem capacidade de poupar, seja 

de investidores, ou aqueles carentes de recursos de Iongo prazo, ou que 

apresentem deficit de investimento. 

Segundo Assaf Neto (2001 ), o mercado de capita is encontra-se estruturado 

de forma a suprir as necessidades de investimentos dos agentes economicos, por 

meio de diversas modalidades de financiamento, a medio e Iongo prazo, para capital 

de giro e capital fixo. E constitufdo por instituigoes financeiras nao bancarias (Banco 

de desenvolvimento; Banco de lnvestimento; Sociedades de Credito, Financiamento 

e lnvestimento; Sociedades de Arrendamento Mercantil; Cooperativas de Cn§dito), 

instituigoes componentes do sistema de poupanga e emprestimo (SBPE) - Caixa 

Economica Federal; Sociedade de Credito lmobiliario; Associagoes de Poupanga e 

Emprestimo; Bancos Multiplos e diversas instituigoes auxiliares (Bolsas de Valores; 

Sociedades Corretoras de Valores Mobiliarios; Sociedades Distribuidoras de Valores 

Mobiliarios; Agentes Autonomos de lnvestimento). 

0 mercado de capitais oferece financiamento com prazo indeterminado, 

com as operagoes que envolvem a emissao e subscrigao de agoes (ASSAF NETO, 

2001). 

Segundo Cesar de Oliveira Frade (2005), o Sistema Financeiro Operacional 

brasileiro e definido como o conjunto de instituigoes e instrumentos financeiros que 

tern por objetivo principal facilitar a transferencia de recursos entre poupadores e 



17 

tomadores, ao que pode ser denominado de mercado financeiro, conforme relatado 

por Assaf Neto (2001), no paragrafo anterior. 

Nesta 6tica de entendimento, percebe-se que a medida que a economia se 

expande, mais relevante se apresenta o sistema de distribuic;ao de valores 

mobiliarios2
, funcionando como urn fator multiplicador da riqueza nacional. 

Alexandre Assaf Neto (2001) descreve que as empresas dispoem de 

alternativas diversas de financiamento, obtidas, principalmente, por meio de 

emprestimos (capital de terceiros), gerac;ao e investimento de Iueras e aporte de 

capital de acionistas. 

Como func;ao basica o mercado de capitais e responsavel por promover a 

riqueza nacional, atraves da participac;ao da poupanc;a de cada agente economico. 

Ressalta-se ainda que neste mercado o principal ativo negociado sao as ac;oes, urn 

representative do capital das empresas (ASSAF NETO, 2001 ). 

0 mercado de ac;oes pode ser dividido em duas etapas: o mercado primario, 

denominado underwriting e o mercado secundario, no qual as ac;oes sao 

comercializadas por meio das balsas de valores. 0 mercado primario e onde a 

propria empresa emite ac;oes ou debentures que sao ofertadas atraves de urn 

banco. A empresa tera seu capital aberto atraves da emissao desses titulos. 0 

mercado secundario e onde o banco e encontrado para colocar ac;oes ou debentures 

ja emitidas e pertencentes a uma determinada pessoa fisica ou juridica (FORTUNA, 

2007). 

As operac;oes de underwriting podem ser realizadas em dais mercados: 

primario e secundario. Existem quatro tipos de underwriting: 

2 A Lei define como valores mobiliarios "a<;oes, debentures, notas promiss6rias e bonus de 
subscri<;ao" (ANCOR, 2006, p. 35). 
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Garantia firme - trata-se da operac;ao na qual a instituic;ao financeira 

coordenadora da operac;ao garante a colocac;ao de um determinado 

late de ac;oes a um determinado prec;o previamente pactuado com a 

empresa emissora, encarregando-se por sua conta e risco de coloca

la no mercado; 

Melhores Esforcos (best efforts) caracterizam-se pelo 

compromisso assumido pela instituic;ao financeira de desenvolver os 

melhores esforc;os para revender o maximo possfvel de uma emissao 

junto aos seus clientes nas melhores condic;oes possfveis e por um 

prazo determinado. Nao existe o compromisso formal de viabilizar a 

colocac;ao; 

• Stand By - caracteriza-se pelo compromisso assumido pelo banco 

quanta a subscric;ao, ap6s determinado prazo, das ac;oes que se 

comprometeu a colocar no mercado, mas que nao encontraram 

interessados; 

• Book Building- Trata-se da oferta global (global offering) das ac;oes 

de uma empresa visando a colocac;ao de seus papeis no pafs e no 

exterior. Exige maior transparencia de informac;oes sabre a empresa 

emissora e sabre a operac;ao de subscric;ao. As taxas de 

remunerac;ao dos papeis (renda fixa), ou o prec;o das ac;oes sao 

definidos previamente de acordo com as ofertas dos investidores 

(FORTUNA, 2007). 

As balsas de valores nao sao instituic;oes financeiras, mas associac;oes civis 

sem fins lucrativos, constitufdas por corretoras de valores para fornecer a infra

estrutura do mercado de ac;oes. E, embora autonomas, operam sob a supervisao da 
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CVM, sendo 6rgaos auxiliares de negociac;ao de valores mobiliarios em mercado 

livre e aberto, organizado pelas corretoras e outros. As balsas de valores constituem 

de local especialmente criado e mantido para as negociac;6es de valores mobiliarios3 

em mercado livre e aberto organizado pelas corretoras e autoridades. 

2.1 ACOES: CONCEITO E DEFINICAO 

De acordo com o HSBC (2006, p. 19), as ac;6es constituem em "[ ... ] titulos 

emitidos por sociedades anonimas que representam a propriedade de uma frac;ao do 

capital social da companhia". Por isso, quando uma pessoa investe em ac;oes e 

proprietario de uma parte da sociedade anonima, tornando-se acionista, por 

consequencia 6bvia e clara, participa tambem de seus resultados, sejam eles bons 

ou ruins. 

Segundo Alexandre Assaf Neto (2005, 206), as ac;oes: 

. . . constituem-se em titulos representatives da menor fragao do capital 
social de uma empresa (sociedade anonima, sociedade por agoes ou 
companhia). 0 acionista nao e um credor da companhia, mas um co
proprietario com direito a participagao em seus resultados. 

Para a Associac;ao Nacional das Corretoras de Valores, Cambia e 

Mercadorias (ANCOR)- (2006, p. 34), uma ac;ao pode ser conceituada como "titulo 

emitido pela sociedade anonima, representative do valor da frac;ao em que e dividido 

o Capital Social e do qual resulta, para o seu titular, o direito de participar da vida 

social da companhia (S.A.)". 

3 Por valores mobiliarios entendem-se titulos como: debentures, ag6es e outros. In: 
FORTUNA, 1999, p. 395. 
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lnforma<;6es encontradas na literatura desenvolvida por Eduardo Fortuna 

(2007, p. 393), intitulada "Mercado Financeiro- Produtos e Servi<;os" relacionam que: 

.[ .. ] uma ayao representa a men or parcela do capital de uma sociedade por 
ac;oes" ( ... ) as ac;oes sao tftulos representatives do capital social de uma 
companhia que, no caso, e dita aberta porter seus titulos negociados em 
balsa de valores e, portanto, sujeita a uma serie de exigencias quanta ao 
fornecimento de informayoes junto ao publico. Tem de se sujeitar a todas 
as regras de disclosure. 

A participa<_;;ao de seu titular processa-se patrimonialmente, mediante a 

observa<_;;ao peri6dica de dividendos, pessoalmente ou politicamente, por meio da 

fiscaliza<_;;ao dos neg6cios e influencia nas delibera<;6es atraves do voto. 

Desta forma, constata-se que as a<_;;6es tratam de tftulos de propriedade, 

representados por urn certificado que confere ao seu possuidor urn grau de parcela 

de participa<_;;ao no controle e nos Iueras da empresa, e tambem em suas obriga<_;;6es 

(ANCOR, 2006). 

Para Alexandre Assaf Neto (2001 ), o sucesso dos investimentos produtivos 

depende da participa<;ao dos acionistas, cujos interesses de participa<_;;ao nos 

resultados impulsionam o crescimento das empresas. 

As a<;6es costumam traduzir as expectativas dos agentes economicos em 

rela<;ao as perspectivas do pals e, por conseqUencia, aos destinos das empresas 

abertas (FORTUNA, 2007). 



21 

2.2 PERFIL SOCIO ECONOMICO DO INVESTIDOR 

Eduardo Fortuna (2007) descreve a existencia de tres tipos basicos de 

investidores, constitufdos por pessoas ffsicas; jurfdicas ou investidores institucionais. 

Pessoas ffsicas sao pessoas naturais, com personalidade juridicamente 

constitufda, inscritas no Cadastre Nacional de Pessoas Ffsicas (CPF), para fins de 

declaragao de rendimentos e exercfcio pleno da cidadania. 

As pessoas jurfdicas encontram-se seu enquadramento legal nos art. 

40/69 do C6digo Civil e Maria Helena Diniz (2008, p. 206) define pessoa jurfdica 

como "a unidade de pessoas naturais ou de patrimonio, que visa a consecugao de 

certos fins, reconhecida pela ordem jurfdica como sujeito de direitos e obrigag6es". 

Segundo Silvio Rodrigues pessoas jurfdicas "sao entidades a que a lei 

empresta personalidade, isto e, sao seres que atuam na vida jurfdica, com 

personalidade diversa da dos indivfduos que os comp6e, capazes de serem sujeitos 

de direitos e obrigag6es na ordem civil" (RORIGUES, 2003, p. 86.). 

Destarte, pode-se conceituar a pessoa jurfdica como urn ente dotado de 

personalidade jurfdica, que anda de lado com o homem, ou seja, sao entidades as 

quais a lei empresta uma personalidade propria, distinta de seus membros, 

capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigag6es. 

Os investidores institucionais estao sempre presentes no mercado, suas 

aplicag6es sao compuls6rias, de acordo com as normas de composigao e 

diversificagao de suas carteiras, baixadas pelo Conselho Monetario Nacional, com o 

objetivo de reduzir o risco de seus investimentos e de direcionar recursos para 

aplicag6es consideradas prioritarias pelo Governo (FORTUNA, 2007). 
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A Tabela 6, que surgira posteriormente neste estudo evidenciara os tipos de 

investidos e traz dados bern fundamentados, em que relata que pessoas 

institucionais em novembro de 2006 investiram no mercado a vista 26.831.1 09.213; 

no mercado a termo, 1.323.844.441, no mercado opcional, 577.039.246, no 

exercfcio de opc;oes, 1.234.588.684, outros, 413.856.366, totalizando urn percentual 

de (28,01 %). 

A atuac;ao dos investidores institucionais e fundamental para o mercado, 

pelo seu peso,· no contexto das negociac;oes, garantem o nfvel de estabilidade do 

mercado financeiro (FORTUNA, 2007). 

Em 1999, uma pesquisa realizada por Marcus Vinfcius Correa, sob a 

orientac;ao do Prof. Vinfcius Montgomery de Miranda que delineou o perfil do 

investidor4 individual no mercado de ac;oes, identificou caracterfsticas s6cio-

demograficas do investidor. 

Dessa maneira, o investidor individual tfpico e urn indivfduo do sexo 

masculine, casado, de idade entre 40 e 45 anos, nascido na regiao Sudeste e 

possuidor de urn alto nfvel de educac;ao formal. Profissionalmente, caracteriza-se por 

exercer atividades de alto prestfgio no mercado de trabalho, sendo em sua maioria 

profissional liberal. Sua situac;ao economico-financeira, medida pelo seu patrimonio 

pessoal e por seu salario mensal, e 6tima se a comparada aos demais estratos da 

sociedade brasileira (CORREIA, 1999). 

Conservador: 0 investidor que possui urn perfil conservador nao gosta de 

assumir grandes riscos. Ele busca rendimentos modestos porem seguros, 

4 E o conjunto de caracterfsticas do investidor que identifica onde seus investimentos 
deveriam ser aplicados para lhe trazer maior satisfa9ao. Depende basicamente do nfvel de risco que 
aceita tamar nas suas aplica96es, do horizonte de investimento (prazo para investimento), do nfvel de 
rendimento desejado, do prazo de renda a receber, do nfvel de despesas familiar, do nfvel de 
seguran9a a garantir etc. Quanta menos aceita riscos, mesmo que recebendo rendimentos menores, 
mais conservador e o investidor. Quanta mais aceita riscos, apostando em rendimentos maiores, mais 
agressivo e 0 investidor. 
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entendendo que para isso seu risco de perda do capital investido e reduzido. Preza 

a seguran<;a do investimento em detrimento da rentabilidade. 0 investidor 

conservador tern a seguran<;a como ponto decisive para as suas aplica<;6es 

(CORREIA, 1999). 

Moderado: 0 investidor moderado gosta de equilibrar rentabilidade com 

riscos. Procura seguran<;a em suas aplica<;6es mas aplica uma parcela consideravel 

do seu patrimonio em renda variavel. E o investidor que prefere a seguran<;a da 

Renda Fixa, mas tambem quer participar da rentabilidade da Renda Variavel. Para 

esse investidor a seguran<;a e importante, mas tambem quer retornos acima da 

media. Urn risco medio e aceitavel (CORREIA, 1999). 

Agressivo: 0 de perfil agressivo esta buscando sempre alta rentabilidade 

mesmo que corra riscos de perder parte do patrimonio. Seu portfolio e dividido 

basicamente em fundos de renda variavel e derivatives. Ele, geralmente esta 

alavancado, gosta do risco e da emo<;ao da adrenalina do mercado (1999). 

0 volume total negociado foi de R$ 54,3 bilhoes, 2,7% superior ao do mes 

anterior, correspondendo a uma media diaria de R$ 2.858,9 milhoes. As transa<;6es 

a vista (lote-padrao), responsaveis por 81,4% das negocia<;6es, somaram R$ 44,2 

bilhoes, representando uma media diaria de R$ 2.327,4 milhoes (11 ,6% superior a 

media do mes anterior). 

0 numero medio diario de neg6cios passou de 93.778 em outubro para 

103.819 em novembro, o maior em termos medios diarios ja obtidos. 

A Tabela 6, surgida na sequencia, traz os tipos de investidos e informa 

valores de investimentos e a<;6es feitos por pessoas ffsicas em novembro de 2006. 

Nestes termos, informa tambem que o investimento de pessoas ffsicas em a<;6es 

neste ano foi de: mercado a vista, 21.575.175.815, mercado a termo, 1.333.443.275, 
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mercado opcional, 3.862.802.544, exercfcio de op96es, 1.199.852.188, outros, 

109.543.148, totalizando urn percentual de 25,90%. 

Nos ultimos anos, apesar do decrescimo do numero de investidores 

individuais no mercado, verificou-se o crescimento da participa9ao de urn publico 

mais jovem, que recem chegou ao mercado de trabalho (FORTUNA, 2007). 

Apesar de se apresentarem em menor numero que em epocas anteriores, 

os investidores continuam a apresentar inumeras reivindica96es para desenvolver o 

mercado de a96es, de forma a torna-lo mais atrativo como alternativa de 

investimento. Atraves de urn mapeamento feito pela Gerencia de Prote9ao e 

Orienta9ao a lnvestidores da CVM, verificou-se que entre as principais informa96es 

requisitadas por estes estao: 

• Maiores informa96es sobre as companhias abertas e mesmo sobre 

sociedades anonimas fechadas, ou em outras palavras, a pratica de 

uma melhor polftica de transparencia (disclousure), por parte das 

empresas, que englobe todos os atos de sua administra9ao; 

• Defini9ao de uma melhor polftica de dividendos para os acionistas 

minoritarios; 

• Melhores praticas de governan9a corporativa envolvendo as rela96es 

entre controladores e os acionistas nao controladores. 

Para se conseguir definir a atua9ao da CVM, no periodo de sua existencia, 

na esfera de prote9ao aos investidores, e necessaria perceber sua a9ao na 

promo9ao do encontro da regula9ao e o contexte vivido pelo mercado de capitais a 

cada memento hist6rico; a promo9ao de atendimento a consultas de diferentes 

institui96es financeiras, o que lhes permitem uma maior eficiencia; alem do fomento 

de novos produtos e servi9os, sempre cercados de uma eficiente a9ao fiscalizadora. 
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Dessa forma, a CVM promoveu, dentro das limitagoes existentes no 

mercado financeiro nacional, e em especial no espago do mercado de capitais 

brasileiro, a aglutinagao de esforgos no sentido de que fossem atendidas as 

diretrizes formuladas pelos poderes da Uniao; as exigencias dos investidores nao 

controladores, no sentido de se encontrar novas e melhores praticas de governanga 

corporativa; e urn espago de captagao de recursos para as empresas, que, na 

atualidade, nao se constitui da colocagao de agoes, mas de debentures e notas 

comerciais ("commercial papers"). 

Conforme Paulo de Tarso Medeiros (1987), 

especialmente os individuais, representam o elo mais 

os investidores, 

fraco. Requerem, 

conseqOentemente, certo grau de protegao, tanto no mercado, enquanto 

investidores, quanta na empresa, enquanto acionistas. Essa protegao nao deve ser, 

entretanto, entendida como paternalismo. Procura-se evitar abusos contra os 

investidores, mas nao os proteger de seus pr6prios erros. No mercado de agoes, o 

investidor deve ser soberano. 

A legislagao promulgada ao final de 1976, e formada pelas Leis n°. 6.385 e 

6.404, assim como a Lei n°. 10.303 sancionada no presente a no, procurou reduzir os 

riscos associados ao investimento em agoes, principalmente, aqueles inerentes ao 

comportamento do mercado e aos resultados das empresas. Objetivou, com isso, 

aumentar a atratividade do investimento em agoes (DINIZ, 2008). 

A regulagao do mercado, em todos os seus niveis, fornece o arcabougo 

basico dentro do qual se da o relacionamento entre os diversos participantes, 

especificamente, buscando atingir dois objetivos: (a) promover a ampla divulgagao 

de informagoes fidedignas a respeito das empresas e de seus valores mobiliarios; e 

(b) impedir o emprego de praticas nao eqOitativas, no mercado e na empresa. 



26 

A relagao acionista empresa encontra-se regulada pela Lei n°. 10.303/01 e 

legislagao complementar. Dela decorre a protegao do acionista minoritario. Em sua 

maior parte, essa protegao e generica, no sentido de atender aos acionistas de 

qualquer sociedade anonima. Entretanto, certos aspectos estao voltados 

especificamente para o minoritario da companhia aberta, ja que a figura do acionista 

minoritario e menos importante no ambito das companhias fechadas (DINIZ, 2008). 

Sao diversas as circunstancias em que a lei procurou proteger o acionista 

minoritario. Entre as principais, destacam-se: a concessao do direito de preferencia 

na subscrigao de aumentos de capital, somente alteravel pelas companhias 

mediante realizagao de reforma estatutaria; as normas que regulam a fixagao do 

prego de emissao e os pregos de alienagao do controle; a obrigatoriedade do 

pagamento de urn dividendo mfnimo pela empresa; o direito de recesso (direito de 

retirada) quando, em certas instancias, a empresa agir de forma potencialmente 

prejudicial aos interesses dos minoritarios; a possibilidade de aquisigao de voto 

pelas agoes preferenciais, se a companhia ficar mais do que tres exercfcios sem 

pagar dividendos, e enquanto perdurar tal situagao; a regulagao de situagoes de 

conflito de interesse, com a definigao dos deveres dos administradores e do 

acionista controlador; o direito de o acionista questionar a administragao nas 

assembleias gerais, de solicitar a instalagao do conselho fiscal, ou de participar do 

conselho de administragao. 

No que tange ao acionista de companhia aberta, segundo Maria Helena Diniz 

(2008), determina a lei a ampla divulgagao de informagoes economico-financeiras; a 

divulgagao de fatos relevantes ocorridos na vida da empresa; torna obrigat6ria a 

existencia de conselho de administragao; requer a contratagao de auditoria 

independente, que pode ser vetada pelos minoritarios e, segundo a mesma autora, 
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obriga a extensao aos acionistas nao controladores, de valor correspondente a 80% 

do valor de aliena<;ao do controle da sociedade, apenas para empresas listadas no 

segmento de maior governan<;a corporativa (BOVESPA, 2008) . 
. 

Ainda segundo Medeiros, a atua<;ao da CVM no mercado norteia-se por 

alguns principios bancos: estimulo a auto-regula<;ao, alto nivel de padr6es eticos por 

parte dos intermediaries, e ampla e pronta divulga<;ao de informa<;6es. 

0 principia de ampla divulga<;ao de informa<;6es e padrao dos orgaos 

reguladores do mercado em todo mundo. Entre a op<;ao de permitir ou nao o acesso 

de uma dada empresa ao publico investidor, o orgao regulador, em nosso caso a 

CVM, deixa a escolha para o proprio investidor, procurando municia-lo das 

informa<;6es necessarias para bern decidir quanto a oportunidade do investimento. 

A prote<;ao do investidor no mercado decorre da pronta divulga<;ao de 

informa<;6es fidedignas sobre a empresa e e de fundamental importancia para a 

decisao dos investidores em comprar ou vender seus titulos. Alem disso, a CVM 

busca proteger o investidor contra praticas nao equitativas como a cria<;ao de 

condi<;6es artificiais de mercado, ou a negocia<;ao com base em informa<;6es 

privilegiadas. 

Ocorrendo casos onde o investidor tenha sido lesado pela rna conduta de 

uma institui<;ao financeira ou urn profissional de mercado, existe, ainda, o institute do 

acesso ao fundo de garantia das bolsas de valores. Este recurso pode ser utilizado, 

a tim de reparar prejuizos sofridos pelos investidores em opera<;6es com a<;6es, 

decorrentes de rna execu<;ao de ordens de compra ou venda de a<;6es, ou de 

irregularidades na custodia de a<;6es, a Bovespa possui urn fundo de garantia, que 

representa uma alternativa de solu<;ao no ambito administrative, indenizando as 

perdas causadas por essas infra<;6es. 
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2.2.1 Formas de acesso do investidor 

Cesar de Oliveira Frade (2005) relata que a forma pela qual urn investidor 

efetua a compra de urn ativo no mercado acionario se da mediante o contato deste 

com uma corretora, membra da bolsa de valores, a qual emite uma ordem de 

compra ou venda de ac;ao. 

0 HSBC (2006) informa que as corretoras de valores sao instituic;oes 

financeiras procuradas pelos investidores para acesso ao mercado de ac;oes, por ser 

as (micas instituic;oes financeiras autorizadas no mercado para atuar dentro do 

ambiente das balsas de valores. 

No entanto, mesmo assim, o investidor deve conhecer bern a corretora 

selecionada para intermediar seus neg6cios. 0 HSBC (2006) indica para consulta a 

Corretora de Valores Mobiliarios (CVM)5
, 6rgao Federal que fiscaliza o mercado de 

valores mobiliarios, ou ainda para a busca de informac;oes sobre a condic;ao 

financeira da corretora e suas caracterfsticas, incluindo ranking na Bovespa, tipo de 

clientes e C6digo de Etica utilizado. 

As agencias bancarias orientam os clientes interessados em investir no 

mercado de ac;oes a contatar com a equipe da Corretora. 

5 lnstituic;ao auxiliar do Sistema Financeiro Nacional, tem como intermediar operac;oes com 
Tltulos e valores mobiliarios (papeis de renda fixa, ac;oes e debentures) - (HSBC, 2006). 
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2.3 CLASSIFICACAO DAS ACOES 

No mercado de ac;oes as ac;oes sao classificadas como ordinarias ou 

preferenciais. As ordinarias tern o direito a voto; as preferenciais, direito de 

preferencia sabre os dividendos a serem distribufdos, passando, ap6s o Plano 

Collar, a serem nominativas ou escriturais (FORTUNA, 2007). 

Alexandre Assaf Neto (2001) apresenta outro entendimento e descreve que 

as ac;oes ordinarias sao as que comandam a assembleia de acionistas de uma 

empresa, conferindo ao seu titular o direito de voto. Os acionistas ordinaries podem 

eleger e destituir os membros da diretoria e do Conselho Fiscal da Companhia; 

decidir sabre o destino dos Iueras; reformar o estatuto social, autorizar emiss6es de 

debentures e aumentos de capital, votar contas patrimoniais, entre outros fatores. 

Assim, cada ac;ao ordinaria equivale a urn voto. 0 poder de decisao 

concentra-se no investidor (ou grupo de investidores) que detenha a maior 

quantidade de ac;oes. Sociedades que tenham suas ac;oes ordinarias concentradas 

nas maos de urn numero reduzido de investidores tern seu controle bastante 

identificado, dificultando as livres negociac;oes de mercado e os movimentos dos 

prec;os. 

Na medida em que o mercado de capitais se desenvolve, aumenta a 

quantidade de acionistas com a maior distribuic;ao das ac;oes entre investidores, 

exigindo-se menor concentrac;ao no capital votante para se exercer o controle 

acionario de uma empresa. 

Acerca do exposto no paragrafo anterior, o HSBC (2006) refere-se 

mencionando que as ac;oes ordinarias sao menos negociadas que as preferenciais, 
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e na distribuic;ao dos dividendos das empresas seus proprietaries s6 recebem sua 

parcela correspondente, depois dos proprietaries das ac;oes preferenciais. 

As ac;oes preferenciais nao atribuem a seu titular o direito de voto, mas 

conferem preferencias como: prioridade no recebimento de dividendos, geralmente, 

urn percentual mais elevado que o valor das ac;oes ordinarias; prioridade no 

reembolso do capital na hip6tese de dissoluc;ao da empresa (ASSAF NETO, 2001 ). 

Nao obstante, ressalta-se que se eventualmente uma companhia 

permanecer por tres anos consecutivos sem distribuir dividendos preferenciais, 

essas ac;oes adquirem o direito de voto, situac;ao essa capaz de alterar o controle 

acionario. Ademais, as ac;oes preferenciais podem ter direito de voto se estipulado 

no estatuto da companhia. 

Ressalta Assaf Neto (2001) que as ac;oes preferenciais sao mais atraentes 

em mercados menores, ou seja, onde existe uma diluic;ao do capital votante 

(ordinaria), caindo o interesse por esses valores conforme o mercado cresce, 

tornando mais disputado o controle de uma empresa. 

Porem, uma decisao de investimento em ac;oes deve ser pautada na analise 

acurada do estatuto da companhia quanto a forma de distribuic;ao de dividendos ao 

capital preferencial e ordinaria, tipos de ac;oes preferenciais e direitos previstos. 

Por fim, ha as ac;oes denominadas de gozo ou fruic;ao, que equivalem ao 

montante que caberia aos acionistas de uma companhia na hip6tese de sua 

dissoluc;ao, as quais nao sao colocadas em negociac;ao em bolsas de valores, cujo 

interesse e apenas aos s6cios fundadores da sociedade. 
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2.4 VALORACAO DAS ACOES 

0 prego de uma agao em balsa de valores e fruto das condig6es de 

mercado (oferta e demanda) que reflitam as condig6es estruturais e comportamentos 

da economia do pais e especificas da empresa e de seu setor economico, e 

acrescenta Fortuna (2007, p. 395) "as tendencias de prego das ag6es sao estudadas 

par duas escolas, que se conjugam para uma decisao", Escola Gratica e Escola 

Fundamentalista. 

A Escola Gratica baseia-se na analise grafica, quer pelo metoda de barras 

ou ponto de figuras, tendo como base volumes e pregos pelos quais foram 

comercializadas as ag6es nos preg6es anteriores. 

E. o recinto onde se reunem os operadores da balsa de valores para 

executar as ordens de compra e venda dadas pelos investidores as suas corretoras. 

Os preg6es podem ser organizados segundo um dos dais tipos de sistemas de 

negociagao: Call System - os operadores distribuem em lugares pre-fixados, em 

torno de um balcao, onde anunciam oralmente suas ofertas de compra e venda; e 

Trading Post - neste sistema os neg6cios podem ser realizados para qualquer titulo 

simultaneamente, durante todo o periodo do pregao, sendo agrupados em pastas de 

negociagao e criteria, cujos fa to res se dividem em: 1) reuniao de empresas que 

operam em ramos afins de atividades economicas como bancos, comercio, petr61eo, 

alimentagao e bebidas, siderurgia, metalurgia, etc.; e 2) homogeneidade quanta aos 

volumes de transag6es. Aqui, as negociag6es sao realizadas sob tres processes: 

negociagao comum; negociagao direta; e negociagao por oferta (FORTUNA, 2007, p. 

397). 
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Os principais indicadores direitos que influenciam os investidores na decisao 

de aquisi<;ao ou venda de uma a<;ao sao: a) 0 beta com o indice da balsa 

(movimento da a<;ao em rela<;ao ao movimento do indice); b) 0 pre<;o da a<;ao no 

mercado; c) 0 Iuera por a<;ao; d) 0 indice pre<;o/ Iuera; e) 0 indice pre<;o/ valor 

patrimonial da a<;ao; f) 0 indice dividendo/ pre<;o de mercado da a<;ao; g) 0 fndice 

dividendo/ Iuera; h) fndice pre<;o/ fluxo de caixa operacional. - (Indica quantos anos 

sao necessaries para a empresa gerar caixa equivalente ao valor total de suas 

a<;oes. E o fndice privilegiado no mercado internacional). 

A Escola Fundamentalista baseia-se nos resultados setoriais e especfficos 

de cada empresa, dentro do contexte da economia nacional e internaciona16
. 

Segundo Alexandre Assaf Neto (2001 ), o valor das a<;oes pode ser definido 

de acordo com os objetivos da analise e descreve os seguintes valores monetarios 

para as a<;oes: nominal, patrimonial, intrfnseco, de liquida<;ao, de subscri<;ao e de 

mercado. 

A Bovespa criou em 2000 um novo mercado de a<;oes, que e um segmento 

que se destina a negocia<;ao de a<;oes emitidas por empresas e ou companhias 

abertas que se comprometem, de forma voluntaria, com a ado<;ao de praticas de 

governan<;a corporativa e disclosure adicionais em rela<;ao as exigencias legais. Este 

Novo Mercado e fundamental para o desenvolvimento do mercado de capitais no 

Brasil, mas ainda e pouco conhecido por pequenos empresarios e pela grande 

maioria da popula<;ao do pais. Sua premissa esta voltada para a seguran<;a 

oferecida aos direitos dos acionistas e a qualidade e responsabilidade das 

6 Os principais indicadores direitos que influenciam as investidores na decisao de aquisi9ao 
au venda de uma a9ao sao: a) 0 beta com o indice da balsa (movimento da a9ao em rela9ao ao 
movimento do indice); b) 0 pre9o da a9ao no mercado; c) 0 Iuera par a9ao; d) 0 indice pre9o/ Iuera; 
e) 0 indice pre9o/ valor patrimonial da a9ao; f) 0 indice dividendo/ pre9o de mercado da a9ao; g) 0 
indice dividendo/ Iuera; h) indice pre9o/ fluxo de caixa operacional. - (Indica quantos. anos sao 
necessaries para a empresa gerar caixa equivalente ao valor total de suas a96es. E o indice 
privilegiado no mercado internacional). 
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informa96es prestadas pelas empresas que influenciam a valoriza9ao de suas 

a96es. 
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3 INDICADORES ECONCMICOS NO MERCADO DE ACOES VERSUS PIB 

3.1 INDICADOR IBOVESPA 

Segundo o site da IBOVESPA (2007), o indice Bovespa eo mais importante 

indicador do desempenho media das cotac;:oes do mercado de ac;:oes brasileiro. Sua 

relevancia advem do fato do lbovespa retratar o comportamento dos principals 

papeis negociados na BOVESPA e tambem de sua tradic;:ao, pois o indice manteve a 

integridade de sua serie hist6rica e nao sofreu modificac;:oes metodol6gicas desde 

sua implementac;:ao em 1968. 

E o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira te6rica de ac;:oes 

constituida em 2 de janeiro de 1968 (valor-base: 100 pontos), a partir de uma 

aplicac;:ao hipotetica. 

0 fndice sofreu, unicamente para efeito de divulgac;:ao e sem prejuizo de 

sua metodologia de calculo, as seguintes adequac;:oes: 1 - divisao por 100, em 

03/1 0/1983; 2 - divisao por 10, em 02/12/1985; 3 - divisao por 10, em 29/08/1988; 4 -

divisao por 10, em 14/04/1989; 5- divisao por 10, em 12/01/1990; 6- divisao por 10, 

em 28/05/1991; 7- divisao por 10, em 21/01/1992; 8- divisao por 1 O,em 26/01/1993; 

9 - divisao por 10, em 27/08/1993; 10 - divisao por 10, em 1 0/02/1994; 11 - divisao 

por 10, em 03/03/1997. 

Supoe-se nao ter sido efetuado nenhum investimento adicional desde entao, 

considerando-se somente os ajustes efetuados em decorr€mcia da distribuic;:ao de 

proventos pelas empresas emissoras (tais como reinversao de dividendos recebidos 
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e do valor apurado com a venda de direitos de subscrigao, e manutengao em 

carteira das ag6es recebidas em bonificagao). 

Dessa forma, o fndice reflete nao apenas as variag6es dos pregos das 

ag6es, mas tambem o impacto da distribuigao dos proventos, sendo considerado urn 

indicador que avalia o retorno total de suas ag6es componentes. 

Extremamente confiavel e com uma metodologia de facil acompanhamento 

pelo mercado, o fndice Bovespa representa fielmente o comportamento media das 

principais ag6es transacionadas, e o perfil das negociag6es a vista observadas nos 

preg6es da BOVESPA. 

3.1.1 Finalidade 

A finalidade basica do lbovespa e a de servir como indicador media do 

comportamento do mercado. Para tanto, sua composigao procura aproximar-se o 

mais possfvel da real configuragao das negociagoes a vista (lote-padrao) na 

BOVESPA. 

3.1.2 Representatividade do lbovespa 

Em termos de liquidez, as ag6es integrantes da carteira te6rica do fndice 

Bovespa respondem por mais de 80% do numero de neg6cios e do volume 

financeiro verificados no mercado a vista (lote-padrao) da BOVESPA. 
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Em termos de capitalizac;ao bursatil, as empresas emissoras das ac;6es 

integrantes da carteira te6rica do indice Bovespa sao responsaveis, em media, por 

aproximadamente 70% do somat6rio da capitalizac;ao bursatil de todas as empresas 

com ac;oes negociaveis na BOVESPA. 

3.1.3 Divulgac;ao e acompanhamento 

A BOVESPA calcula seu fndice em tempo real, considerando os prec;os dos 

ultimos neg6cios efetuados no mercado a vista (lote-padrao) com ac;oes 

componentes de sua carteira. 

Sua divulgac;ao e feita pela rede de difusao da BOVESPA e tambem 

retransmitida por uma serie de "vendors", sendo possfvel, dessa forma, acompanhar 

"on line" seu comportamento em qualquer parte do Brasil ou do mundo. 

Uma metodologia de calculo simples, com seus dados a disposic;ao do 

publico investidor, assegura uma grande confiabilidade ao indice Bovespa. lsto pode 

ser constatado pela chancela do mercado, traduzida pelo fato do lbovespa ser o 

unico dos indicadores de performance de ac;oes brasileiras a ter urn mercado futuro 

lfquido (urn dos maiores mercados de contrato de fndice do mundo). 
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3.1.4 Seguranga, confiabilidade e independemcia 

A BOVESPA e responsavel pela gestao, calculo, difusao e manutengao do 

lbovespa. Essa responsabilidade assegura a observancia estrita as normas e 

procedimentos tecnicos constantes de sua metodologia. 

3.1.5 Participagao da agao na carteira te6rica 

A participagao de cada agao na carteira tem relagao direta com a 

representatividade desse titulo no mercado a vista - em termos de numero de 

neg6cios e volume financeiro - ajustada ao tamanho da amostra. Essa 

representatividade e obtida pelo fndice de negociabilidade da agao, calculado pela 

seguinte formula: 

IN=~: * ; 

Onde: 

IN = indice de negociabilidade; 

ni = numero de neg6cios com a agao "i" no mercado a vista (lote-padrao); 

N = numero total de neg6cios no mercado a vista da BOVESPA (lote

padrao); 

vi = volume financeiro gerado pelos neg6cios com a agao "i" no mercado a 

vista (lote-padrao); 

V =volume financeiro total do mercado a vista da BOVESPA (lote-padrao). 
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Nota: no calculo do lndice de negociabilidade nao sao considerados os 

neg6cios diretos. 

Apurac;ao do indice Bovespa e feita atraves do somat6rio dos pesos 

(quantidade te6rica da ac;ao multiplicada pelo ultimo prec;o da mesma) das ac;oes 

integrantes de sua carteira te6rica. Assim sendo, pode ser apurado, a qualquer 

momenta, par meio da seguinte formula: 

• 
If;)evespa t = ~Pi,t*Qi,t 

Onde: 

lbovespa t = indice Bovespa no instante t; 

n = numero total de ac;oes componentes da carteira te6rica; 

p = ultimo prec;o da ac;ao "i" no instante t; 

Q = quantidade te6rica da ac;ao "i" na carteira no instante t. 

Os criterios de inclusao de ac;oes no lndice lbovespa (carteira te6rica) sao 

compostos pelas ac;oes que atenderam cumulativamente aos seguintes criterios, 

com relac;ao aos 12 meses anteriores a formac;ao da carteira: 

a) estar inclulda em uma relac;ao de ac;oes cujos Indices de 

negociabilidade somados representem 80% do valor acumulado de 

todos os Indices individuais; 

b) apresentar participac;ao, em termos de volume, superior a 0,1% do 

total; 

c) ter sido negociada em mais de 80% do total de pregoes do perlodo. 

Em relac;ao aos criterios de exclusao de ac;oes no lndice, relata-se que uma 

ac;ao selecionada para compor a carteira s6 deixara de participar quando nao 
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conseguir atender a pelo menos dois dos criterios de inclusao anteriormente 

indicados. 

Deve-se ressaltar ainda que companhias que estiverem sob regime de 

recuperagao judicial, processo falimentar, situagao especial ou sujeitas a prolongado 

periodo de suspensao de negociagao nao integrarao o lbovespa. 

No caso de suspensao de uma agao componente, o indice utilizara o prego 

do ultimo neg6cio registrado em bolsa ate a normalizagao das negociagoes com o 

papel. Nao havendo liberagao para negociagao por 50 dias, a contar da data da 

suspensao, ou em caso de ausencia de perspectivas de reabertura dos neg6cios ou 

de rebalanceamento da carteira, a agao sera excluida da carteira. Nessa 

eventualidade, serao efetuados os ajustes necessaries para garantir a continuidade 

do indice. 

Para que a representatividade do lbovespa mantenha-se ao Iongo do 

tempo, sua carteira e reavaliada ao final de cada quadrimestre, utilizando-se os 

procedimentos e criterios integrantes desta metodologia. Nas reavaliagoes, 

identificam-se as alteragoes na participagao relativa de cada agao no indice, bern 

como sua permanencia ou exclusao, e a inclusao de novos papeis. A carteira te6rica 

do lbovespa tern vigencia de quatro meses, vigorando para os periodos de janeiro a 

abril, maio a agosto e setembro a dezembro. 

Nos rebalanceamentos quadrimestrais sao adotados os seguintes 

procedimentos: 

• A BOVESPA calcula o indice de negociabilidade para cada uma das 

agoes nela negociadas nos ultimos 12 meses. Esses indices sao 

colocados em uma tabela em ordem decrescente e uma coluna 

apresenta a soma de tais indices a medida que se percorre a tabela 
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do maior para o menor. Calcula-se entao a participac;ao de cada 

indice de negociabilidade individual em relac;ao a soma total, listando

se as ac;oes ate que o montante de suas participac;oes atinja 80%; 

• As ac;oes listadas vao compor a carteira do indice, desde que 

atendam aos outros dois criterios de inclusao. Caso nao os atendam, 

elas sao substituidas pelas ac;oes que vierem a seguir na listagem 

decrescente e que consigam atender a tais parametros; 

• 0 passo seguinte e identificar, entre as ac;oes que pertencem a 

carteira vigente, se alguma delas sera excluida; 

• Os indices de negociabilidade das ac;oes escolhidas sao listados 

novamente, apurando-se o percentual de participac;ao de cada papel 

em relac;ao a soma dos indices de todas as ac;oes da carteira; 

• A participac;ao ajustada de cada ac;ao, aplicada sabre o valor do 

indice do ultimo dia do quadrimestre anterior, determinara 0 "peso" 

inicial (numero de pontos do indice) de cada ac;ao; 

• A quantidade te6rica de cada ac;ao, resultante da divisao de sua 

parcela na composic;ao do indice (peso) pelo seu prec;o de 

fechamento no ultimo dia do quadrimestre anterior, permanecera 

constante pelos quatro meses de vigemcia da carteira, somente 

sendo alterada caso ocorra distribuic;ao de proventos (dividendos, 

bonificac;oes, subscric;oes etc.) por parte da empresa. 

Com o objetivo de auxiliar os participantes do mercado que utilizam a 

carteira do lbovespa como instrumento na elaborac;ao de suas politicas de 

investimento, a BOVESPA divulga regularmente tres previas das novas 

composic;oes, quando faltam 30 dias, 15 dias e um dia para a entrada em vigor da 
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nova carteira do quadrimestre. Em situagoes especiais, entretanto, visando a 

tranquilizar o mercado, a BOVESPA poderc~ antecipar a difusao das previas e/ou 

ampliar seu numero. 

De forma a medir o retorno total de sua carteira teorica, o fndice Bovespa 

sera ajustado para todos os proventos distribufdos pelas companhias emissoras das 

agoes integrantes de seu portfolio. 

0 ajuste e efetuado considerando-se que o investidor vendeu as agoes ao 

ultimo prego de fechamento anterior ao infcio da negociagao "ex-provento" e utilizou 

os recursos na compra das mesmas agoes sem o provento distribufdo 

("exprovento"). 

Formula de Alteragao na Quantidade Teorica (por ocasiao da distribuigao de 

proventos) 

Onde: 

Qn = quantidade nova; 

*Pe 

Pex 

Qo = quantidade antiga; 

Pc = ultimo pre<;o de fechamento anterior ao infcio da negociagao "ex-

provento"; 

Pex = pre<;o ex-teorico, calculado com base em Pc. 

Formula Geral de Calculo do Prego "Ex-Teorico" 

Pc+(S* Z)-D-J -Vet 
Pc::x= . 

l+B+S 

Onde: 
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Pex = pre9o ex-te6rico; 

Pc = ultimo preyO "com direito" ao provento; 

S = percentual de subscri9ao, em numero-fndice; 

Z = valor de emissao da a9ao a ser subscrita, em moeda corrente; 

D = valor recebido a titulo de dividendo, em moeda corrente; 

J = juros sobre capital, em moeda corrente; 

Vet = valor economico te6rico, resultante do recebimento de provento em 

outre tipo/ativo; 

B = percentual de bonifica9ao (ou desdobramento), em numero-fndice7. 

As Tabelas 1 e 2 representam os maiores e menores valores de fechamento 

anual alcanyado pelo fndice lbovespa. 

ANO NOMINAL PREGAO US$ PREGAO 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008(*) 
(*) Ate marc;o 

5.510,97 
4.861,22 
7.039,94 
13.617,30 
12.299,00 
17.091,60 
18.951,40 
17.889,00 
14.471,20 
22.236,30 
26.196,20 
33.629,40 
44.526,30 
65.790,80 
65.555,00 

13/09/1994 
19/09/1995 
30/12/1996 
08/07/1997 
15/04/1998 
30/12/1999 
27/03/2000 
26/01/2001 
04/03/2002 
30/12/2003 
30/12/2004 
14/12/2005 
27/12/2006 
05/12/2007 
28/02/2008 

6.460,62 
5.111,33 
6.773,08 
12.620,30 
10.781 ,98 
9.553,72 
10.915,49 
9.104,51 
6.220,70 
7.696,35 
9.868,97 
15.235,20 
20.801 ,54 
37.452,81 
39.200,50 

TABELA 1 - (IBOVESPA) MAIOR FECHAMENTO DO ANO 

FONTE: BOVESPA (2008). 

12/09/1994 
02/01/1995 
30/12/1996 
08/07/1997 
15/04/1998 
30/12/1999 
27/03/2000 
23/01/2001 
03/01/2002 
30/12/2003 
30/12/2004 
06/12/2005 
28/12/2006 
31/10/2007 
28/02/2008 

7 0 Vet e calculado considerando-se o montante financeiro que seria apurado com a venda 
das ac;oes do outre tipo e/ou outre ativo (debentures, ac;oes de outra empresa etc.) recebido. Por 
exemplo, suponhamos que a empresa A esteja distribuindo gratuitamente, aos seus acionistas, uma 
ac;ao da empresa 8 para cada duas ac;oes A possufdas, e que as ac;oes 8 estejam avaliadas em $ 
5,00/ac;ao. Nesse caso, o Vet sera igual a $ 2,50. 



ANO NOMINAL PREGAO US$ PREGAO 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008(*) 
(*) Ate marc;o 

380,09 
2.138,27 
4 .390,05 
6.955,54 
4.760,50 
5.057,10 
13.287,30 
10.005,80 
8.370,80 
9.994,80 
17.604,10 
23.609,90 
32.847,60 
41 .179,16 
53.709,11 

03/01/1994 
09/03/1995 
02/01/1996 
02/01/1997 
10/09/1998 
14/01/1999 
30/11/2000 
26/09/2001 
16/10/2002 
26/02/2003 
10/05/2004 
20/01/2005 
13/06/2006 
05/03/2007 
21/01/2008 

2.723,58 
2.407,96 
4.513,73 
6.691 ,24 
4.036,37 
3.832,88 
6.780,66 
3.627,46 
2.160,54 
2.755,82 
5.633,00 
8.673,00 
14.270,40 
19.253,37 
29.347,60 

Tabela 2- (lbovespa) Menor Fechamento do Ano 

FONTE: BOVESPA (2008) . 

3.2 INDICADOR IBRX 

09/05/1994 
09/03/1995 
02/01/1996 
02/01/1997 
10/09/1998 
14/01/1999 
30/11/2000 
08/10/2001 
16/10/2002 
14/02/2003 
10/05/2004 
20/01/2005 
13/06/2006 
05/03/2007 
21/01/2008 
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Segundo o site da BOVESPA (2007), o IBRX - indice Brasil e urn indice de 

prec;os que mede o retorno de uma carte ira te6rica composta por 1 00 ac;oes 

selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de numero de 

neg6cios e volume financeiro. Essas ac;oes sao ponderadas na carteira do indice 

pelo seu respective numero de ac;oes disponiveis a negociac;ao no mercado. 

0 indice IBRX sera composto por 100 papeis escolhidos em uma relac;ao de 

ac;oes classificadas em ordem decrescente por liquidez, de acordo com seu indice 

de negociabilidade (medido nos ultimos doze meses) , observados os demais 

criterios de inclusao descritos abaixo. 
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No IBRX, as 100 agoes que atenderem cumulativamente integrarao a 

carteira IBRX, para isso, devem: 

a) estar entre as 100 mel hares classificadas quanta ao seu fndice de 

negociabilidade, apurados nos doze meses anteriores a reavaliagao; 

b) ter sido negociadas em pelo me nos 70% dos pregoes ocorridos nos 

doze meses anteriores a formagao da carteira. 

Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de 

recuperagao judicial, processo falimentar, situagao especial, ou ainda que estiverem 

sujeitas a prolongado perfodo de suspensao de negociagao, nao integrarao o IBRX. 

Nota-se ainda que uma agao sera exclulda do fndice, nas reavaliagoes 

peri6dicas, quando deixar de atender aos criterios de inclusao. Se, durante a 

vigencia da carteira, a empresa emissora entrar em regime de recuperagao judicial 

ou falencia, as agoes de sua emissao serao exclufdas da carteira do fndice. No caso 

de oferta publica que resultar em retirada de circulagao de parcela significativa de 

agoes do mercado, suas agoes serao exclufdas da carteira. Nessas eventualidades, 

serao efetuados os ajustes necessarios para garantir a continuidade do lndice. 

A carteira te6rica do fndice tera vigencia de quatro meses, vigorando para 

os perfodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro, 

assemelhando-se ao fndice lbovespa. Ao final de cada quadrimestre a carteira sera 

reavaliada, utilizando-se os procedimentos e criterios integrantes desta metodologia 

anunciada. 

0 IBRX medira o retorno de uma carteira te6rica composta pelos papeis que 

atenderem a todos os criterios discriminados anteriormente, ponderados pelo seu 

respectivo valor de mercado no tipo pertencente a carteira. 
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Para calculo do valor de mercado no tipo serao consideradas as ac;oes 

disponfveis para negociac;ao, ou seja, serao exclufdas as de propriedade do 

controlador. 

A base do IBRX foi fixada em 1.000 pontos para a data de 28 de dezembro 

de 1995, e sua divulgac;ao teve infcio em 02 de janeiro de 1997. Para adequar-se a 

base inicial, o valor de mercado da carteira foi ajustado por urn redutor (coeficiente 

de ajuste), designado por a na formula do fndice. lsto e, indice inicial = Valor da 

Carteira I= 1.000. 

0 redutor do fndice sera alterado sempre que necessaria, para acomodar 

inclusoes ou excl.usoes de ac;oes na carteira, a epoca de seu rebalanceamento 

peri6dico ou quando ocorrerem ajustes decorrentes de proventos/eventos 

concedidos pelas empresas. 

0 peso especifico de cada ac;ao no fndice podera alterar-se ao Iongo da 

vigencia da carteira, em func;ao da evoluc;ao dos prec;os de cada ac;ao e/ou da 

distribuic;ao de proventos pela empresa emissora. 

Quando da distribuic;ao de proventos por empresas emissoras de ac;oes 

pertencentes ao fndice, efetuar-se-ao os ajustes necessaries de modo a assegurar 

que o fndice reflita nao somente as variac;oes das cotac;oes da ac;ao, como tambem 

o impacto da distribuic;ao dos proventos. Em func;ao desta metodologia, o IBRX -

indice Brasil e considerado urn fndice que avalia o retorno total (total return) das 

ac;oes componentes de sua carteira. 

A BOVESPA calcula o IBRX em tempo real, considerando os prec;os dos 

ultimos neg6cios efetuados no mercado a vista (lote-padrao) com ac;oes 

componentes de sua carteira. 
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No caso de suspensao de uma a<;ao componente, o indice utilizara o pre<;o 

do ultimo neg6cio registrado em bolsa, ate a normaliza<;ao das negocia<;oes com o 

papel. Nao havendo libera<;ao para negocia<;ao por 50 dias, a contar da data da 

suspensao, ou em caso de ausencia de perspectivas de reabertura dos neg6cios ou 

de rebalanceamento da carteira, a a<;ao sera exclufda da carteira. Nesta 

eventualidade, serao efetuados os ajustes necessaries para garantir a continuidade 

do indice. 

Nos rebalanceamentos quadrimestrais serao adotados os seguintes 

procedimentos: 

a) 0 rebalanceamento da carteira te6rica do fndice ocorrera ap6s o 

encerramento do ultimo pregao do quadrimestre e tomara como base 

o indice de fechamento desse dia; 

b) Concluida a sele<;ao das empresas (na a<;ao/tipo) que integrarao a 

carteira para o proximo quadrimestre, calcula-se para cada 

empresa/a<;ao no tipo o seu respective valor de mercado - produto da 

multiplica<;ao do numero de a<;6es de sua emissao disponiveis para 

negocia<;ao pelo seu pre<;o de fechamento -, procedendo-se, a 

seguir, a somat6ria de todos esses valores. lsto e, calcula-se o valor 

economico da nova carteira utilizando-se os pre<;os de fechamento 

de mercado do dia; 

c) 0 redutor ajustado para a nova carteira e apurado pela divisao do 

valor economico, calculado conforme indicado no item 2, pelo indice 

de fechamento do quadrimestre; 

d) 0 ajuste no redutor busca garantir a continuidade do indice, 

permitindo que o numero de pontes do indice nao se altere em 
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decorrencia do rebalanceamento. Assim, se assegura que tanto a 

divisao do "novo valor de mercado" da carteira te6rica do fndice pelo 

novo divisor, quanta a divisao do "valor de mercado da carteira 

te6rica anterior" pelo seu respectivo divisor, resultem no mesmo 

fndice em pontos. 

De forma a medir o retorno total de sua carteira te6rica, o IBRX sera 

ajustado para todos os proventos distribufdos pelas companhias emissoras das 

ag6es integrantes de seu portfolio. 

1 . Ajustes para proventos em agoes do mesmo tipo 

(Bonificag6es/Desdobramentos/Grupamentos/Subscrig6es) 

Ap6s o ultimo dia de negociagao "com direito", o valor de mercado da 

empresa na agao/tipo e recalculado. Para tanto, utiliza-se a quantidade te6rica 

ajustada ao provento distribufdo e o prego "ex-te6rico" da agao. 0 valor assim obtido 

servira como base para comparagao da evolugao dessa agao no pregao seguinte. 

No caso de grupamentos par parte das empresas emissoras, a quantidade 

te6rica sera reduzida na proporgao determinada pela empresa e sera calculado um 

prego "ex-te6rico" especial, de forma a manter o valor economico da empresa na 

agao/tipo inalterado. 

Alem dessas situagoes, sempre que a empresa emissora comunicar a 

ocorrencia de fatos que impliquem em alterag6es na quantidade total de seus tftulos 

(conversao de debentures em ag6es, cancelamentos de agoes, conversao de um 

tipo de agao em outro, etc.) serao efetuados os ajustes pertinentes. 

2. Proventos em dinheiro ou outros eventos 

Ap6s o encerramento do pregao referente ao ultimo dia de negociagao 

"com-direito", o valor de mercado da empresa na agao/tipo e recalculado, mantendo-
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se inalteradas as quantidades te6ricas dessas ac;oes na carteira e utilizando-se o 

seu prec;o "ex-te6rico". Esse valor servira como base para comparac;ao da evoluc;ao 

das cotac;oes da ac;ao no dia seguinte. 

As Tabelas 3 e 4 representam os maiores e menores valores de fechamento 

anual alcanc;ados pelo lndice IBRX, com atualizac;ao mensal. 

ANO NOMINAL PREGAO US$ PREGAO 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008(*) 
( *)Ate marc;o 

1.159,68 
1.540,83 
2.684,19 
2.396,21 
3.238,35 
3.519,81 
3.694,87 
3.543,94 
6.004,69 
7.800,01 
10.727,95 
14.567,50 
22.065,90 
21 .886,88 

18/09/1995 
30/12/1996 
10/07/1997 
15/04/1998 
30/12/1999 
06/09/2000 
29/01/2001 
17/04/2002 
30/12/2003 
29/12/2004 
22/12/2005 
28/12/2006 
06/12/2007 
28/02/2008 

1.286,05 
1.482,43 
2.486,05 
2.100,65 
1.810,15 
2.014,23 
1.874,52 
1.531 '12 
2.078,32 
2.937,31 
4.881 ,09 
6.813,61 
12.489,53 
13.087,89 

Tabela 3 - (IBRX) Maior Fechamento do Ano 

FONTE: BOVESPA (2008). 

02/01/1995 
30/12/1996 
10/07/1997 
15/04/1998 
30/12/1999 
27/03/2000 
29/01 /2001 
12/04/2002 
30/12/2003 
30/12/2004 
06/12/2005 
28/12/2006 
07/12/2007 
28/02/2008 

ANO NOMINAL PREGAO US$ PREGAO 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008(*) 
(*) Ate marc;o 

610,86 
1.008,01 
1.528,77 
923,41 
972,05 

2.634,68 
2.536,66 
2.590,04 
3.083,17 
4.911 ,54 
7.246,80 
10.411 ,71 
13.496,61 
17.652,41 

09/03/1995 
02/01/1996 
02/01/1997 
10/09/1998 
14/01/1999 
23/05/2000 
26/09/2001 
16/10/2002 
26/02/2003 
10/05/2004 
13/05/2005 
13/06/2006 
05/03/2007 
21/01/2008 

687,90 
1.036,41 
1.427,80 
782,95 
736,74 

1.421 ,31 
923,58 
668,50 
855,57 

1.571 ,74 
2.680,71 
4.523,29 
6.310,37 
9.645,60 

Tabela 4- (IBRX) Menor Fechamento do Ano 

FONTE: BOVESPA (2008) . 

09/03/1995 
02/01 /1996 
12/11/1997 
10/09/1998 
14/01/1999 
23/05/2000 
08/10/2001 
16/10/2002 
14/02/2003 
10/05/2004 
20/01/2005 
13/06/2006 
05/03/2007 
21/01 /2008 
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3.3 PIB- PRODUTO INTERNO BRUTO 

3.3.1 Conceito 

Segundo Nunes (2007), o Produto lnterno Bruto (PIB) corresponde ao valor 

do output final total de todos os bens (produtos e servic;os) produzidos internamente 

numa economia ao Iongo de urn determinado perfodo de tempo (geralmente urn 

ana). 0 termo "lnterno" descreve a medida como uma que contabiliza o output 

produzido par residentes e nao residentes na economia quando nao se contabiliza a 

afetac;ao de claims domesticas e estrangeiras. 0 termo "Bruto" significa que o valor 

da depreciac;ao (ou "desgaste") do capital (instalac;oes, equipamentos, etc.) utilizado 

na produc;ao nao foi deduzido do valor do output final. 

De acordo com o site Internet Produto lnterno Bruto (2008), a formula para 

se chegar ao valor do Produto lnterno Bruto e: 

PIB = C + I + G + NX, onde C = Consumo; I = lnvestimento; G = Despesa do 

Governo; e NX = Exportac;oes Uquidas8
. 

• "Consumo" refere-se a todos os bens e servic;os comprados pela 

populac;ao. Divide-se em tres subcategorias: bens nao-duraveis, bens 

duraveis e servic;os; 

• "lnvestimento" consiste nos bens adquiridos para usa futuro. Essa 

categoria divide-se em duas subcategorias: investimento fixo das 

empresas (formac;ao bruta de capital fixo) e variac;ao de estoques; 

8 PIB nominal: mede o valor da produ<;ao da economia. PIB real: mede a quantidade de 
produto; ou seja, a produ<;ao avaliada em pre<;os constantes (do ano-base). Deflator do PIB: mede o 
pre<;o da unidade tfpica de produto em compara<;ao com seu pre<;o no ano-base. 
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• "Despesa do Governo" inclui os bens ou servi9os adquiridos pelos 

governos Federal, Estadual ou Municipal; 

• "Exporta~oes Liquidas" trata-se da diferen9a entre exporta96es e 

importa96es. 

Notas referenciadas pelo site Internet Produto lnterno Bruto (2008) relatam 

que o principal indicador da atividade economica, o PIB - Produto lnterno Bruto -

exprime o valor da produ9ao realizada dentro das fronteiras geograficas de urn pais, 

num determinado periodo, independentemente da nacionalidade das unidades 

produtoras. Noutras palavras, o PIB sintetiza o resultado final da atividade produtiva, 

expressando monetariamente a produ9ao, sem duplica96es, de todos os produtores 

residentes nos limites da na9ao avaliada. A soma dos valores e feita com base nos 

pre9os finais de mercado. A produ9ao da economia informal nao e computada no 

calculo do PIB nacional. 

A varia9ao anual do Produto lnterno Bruto e adotada, indistintamente, 

como o principal indicador para medir o desempenho economico de urn Pais, Regiao 

ou Unidade Federativa. Sua taxa de crescimento e obtida pela compara9ao entre 

tudo o que se produziu em urn ana com o total do ana anterior: taxas positivas 

indicam que a economia esta em crescimento; nulas, estagna9ao; e negativas, 

recessao. 

As metodologias de avalia9ao do PIB procuram formas de correla96es 

fisicas (quantifica96es), mas sempre sao expressas em valores monetarios para 

facilitar analises e compara96es. Par esta razao, os dados do PIB brasileiro sao 

geralmente colocados em d61ares ou reais. 

Para o calculo do PIB, adota-se como marco referendal as recomenda96es 

contidas no Sistema de Contas Nacionais (SCN), proposto pelas Na96es Unidas. 
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Desde a sua primeira edigao, em 1953, o SCN ja foi submetido a quatro revisoes, 

sendo a ultima em 1993. 

3.3.2 PIBpm versus PIBcf 

Pode-se distinguir o PIB a pregos de mercado (PIBpm) e o PIB a custos 

de fatores (PIBcf). A distingao entre estes e que o PIBpm inclui o valor dos 

impastos indiretos e subsfdios enquanto que o PIBcf nao os inclui. 

3.3.3 PIB potencial e PIB real 

Outra distingao que pode ser efetuada e entre o PIB potencial e o PIB 

real. No caso do PIB potencial, este, representa o valor que uma economia 

conseguiria produzir num determinado perfodo de tempo (geralmente, em urn 

ana) se todos os recursos disponiveis nessa mesma economia fossem utilizados 

de forma plena e eficiente. 

Quanta ao PIB real, este, representa o valor do output que efetivamente 

e produzido. A diferenga entre os dais ocorre sempre que existe ineficiencia na 

utilizagao dos recursos e/ ou quando estes nao sao utilizados na sua totalidade 

(i.e, quando existe desemprego de fatores produtivos). 
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0 PIB do Brasil esta concentrado em poucas unidades da federa<;ao. De 

acordo com o Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), sete Estados 

do pals sao responsaveis por 75% do PIB. Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sui, Parana, Bahia e Santa Catarina sao os 7 maiores 

contribuintes para o PIB brasileiro. 0 Distrito Federal possui o maior PIB per capita, 

seguido de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espfrito Santo. Os dados 

referem-se ao perlodo de 2002 a 2005 e podem ser acessados na pagina do IBGE. 

Como se ve, as maiores empresas brasileiras e, inclusive, a Balsa de Valores esta 

localizada em Sao Paulo e Rio de Janeiro, onde ocorrem os neg6cios mais 

rentaveis do pals. 

3.4 INFLUENCIA DA OSCILACAO DO PIB: RETROSPECTIVA RECENTE 

0 impacto do desempenho macroeconomico, e medido, geralmente, pelo 

crescimento do PIB, tern uma 16gica bastante 6bvia: urn aumento do PIB 

aumentaria os Iueras das empresas e, consequentemente, os pre<;os das a<;6es. 

Portanto, o impacto esperado do desempenho macroeconomico deve ser positivo. 

Diversos estudos empiricos confirmam essa hip6tese (ANSETOGUI e ESTEBAN 

2002; LEUNG et a/., 2000; CHEN 1991; BLACK e FRASER 1995; MCQUEEN e 

ROLEY 1990; JARVINEN 2000; FIFIELD eta/., 2002 apud MEDEIROS e RAMOS, 

2007). 

Segundo a Economista Juliana Rangel, do Jornal Globo Online (2007) e 

Cassia Almeida e Liana Melo, tambem Economistas do Jornal 0 Globo (2007), em 
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entrevista publicada no ano de 2007, a nova metodologia do IBGE eleva a 

expansao do PIB de 2002 a 2005. 

Para as economistas, as mudangas de metodologia no calculo do Produto 

lnterno Bruto (PIB) implementadas pelo Institute Brasileiro de Geografia e 

Estatfstica (IBGE) fizeram com que as taxas de crescimento da economia brasileira 

fossem melhores do que as divulgadas anteriormente de 2002 a 2005. 

As mudangas foram aplicadas aos resultados do PIB desde 2000 e 

tiveram impacto positive maior nos anos do Governo Lula (2003 a 2005). No 

resultado de 2000 a revisao foi para baixo, de 4,4% para 4,3% e, no de 2001, 

manteve a mesma taxa, de 1 ,3%. 

Em 2003, primeiro ano de governo Lula, a taxa passou de 0,5% para 

1,1 %. Em valores correntes, o PIB de 2000 foi recalculado para R$ 1,179 trilhao, 

com incremento de 7,1 %, em relagao ao valor anterior (RANGEL; ALMEIDA e 

MELO, 2007). 

Para o Economista do Banco ltau Joel Bogdanski, algumas das pesquisas 

incorporadas a nova metodologia, como a de Orgamento Familiar, sao mais 

recentes. Portanto, refletem com maior realidade os anos mais pr6ximos e 

explicam uma oscilagao maior de 2003 a 2005 (Graficos 1 e 2). Outros dados 

sabre a evolugao do PIB tambem serao mostrados, obtidos do site Internet Produto 

lnterno Bruto (I PI B)- (2008)- (Graficos 1, 2). 

0 Grafico 1 ainda mostra evidencias bern fortes do cenario do PIB no 

primeiro semestre de 2006, com elevado patamar para o segundo semestre do 

mesmo ano. 
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Evolu~ao do PIB Brasileiro anual entre 1995 a 2006 

llustra~ao 1- Evolu~ao do PIB entre 1995- 2006 

FONTE: Internet Produto lnterno Bruto (2007). 

OS NUMEROS DO PIB 

Medidos pela Metodologia Antiga 
I '< 'I i '<I S?O 

llustra~ao 2 - Numeros do PIB 

FONTE: IBGE (em 0/o). 

Segundo as economistas Juliana Rangel, Cassia Almeida e Liana Melo 

(2007), pela primeira vez na hist6ria, o PIB brasileiro ultrapassou a marca dos R$ 2 

trilhoes. Com a revisao do IBGE, o valor corrente do indicador em 2005 passou de 

R$ 1,937 trilhao para R$ 2,148 trilhoes, com alta de 1 0,9°/o. 

Em 2004, que teve a maior taxa do periodo nas duas metodologias, o 

crescimento revisado da economia chegou a 5,7°/o, acima dos 5°/o da expansao 

pretendida pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega para os pr6ximos anos. Na 

metodologia anterior, a expansao havia sido de 4,9°/o. 
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0 PIB de 2006, que pela metodologia antiga cresceu decepcionantes 2,9% 

(RANGEL; ALMEIDA e MELO, 2007). 

Segundo Natalia A Terra Pereira (2008), o Produto Interne Bruto (PIB) 

brasileiro, a prec;os de mercado, apresentou em 2007 um crescimento de 5,4% em 

relac;ao ao apurado em 2006, atingindo a soma total de R$ 2,6 trilh6es. 

No quarto trimestre de 2007, o PIB brasileiro cresceu 1,6% relativamente ao 

mensurado no terceiro trimestre do ano de 2006. Por sua vez, em relac;ao aos 

ultimos tres meses de 2006, a expansao registrada foi de 6,2%. Nesta base 

comparativa, o destaque ficou por conta da agropecuaria, com crescimento de 8,6%, 

seguida pelos servic;os (5,3%) e industria (4,3%). 

3.5 PARTICIPA<;AO DO PIB POR ESTADO BRASILEIRO 

A llustrac;ao 1, seguinte, permite constatar que o Estado de Sao e o maior 

participante do PIB no contexte nacional brasileiro, com uma area de 248.209,4km2
, 

renda per capita de R$: 87854, para uma populac;ao de 8754, tern um PIB de 545 

milh6es (IPBI, 2008). 
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llustracao 1- Participacao dos Estados no PIB- indice 2008 

FONTE: site Internet Predute Interne Brute (IPBI) - (2008) . 

Ap6s, em segundo Iugar, vem os Estados de Minas Gerais, Parana, Rio 

Grande do Sui e Rio de Janeiro, acompanhados, em terceiro Iugar, por Para, Bahia, 

Santa Catarina, Distrito Federal e Pernambuco (IPBI, 2008). 

Com a divulga<;ao do valor absolute do PIB brasileiro de 2004, pelo IBGE, o 

pais subiu da 15a coloca<;ao para a 12a, entre as maiores economias do mundo, 

ap6s ocupar a 8a posi<;ao em 1998 (Tabela 5)- (IPBI , 2008). 

CLASSIFICACAO DO PIB SEGUNDO 0 VALOR (2004) 
1 o_ 

20. 
30. 
40. 
so. 
60. 
70. 
so. 
go_ 
10°. 
11°. 
12°. 
13°. 

Estados Unidos 
Japao 

Alemanha 
Reina Unido 

Franc;a 
ltalia 

China 
Espanha 
Canada 
Mexico 

Australia 
Brasil 
india 

11 .757 
4.780 
2.734 
2.113 
2.026 
1.669 
1.543 
971 
957 
649 
622 
605 
594 

Tabela 5 - Classifica~io do PIB Brasileiro em 2004 no Mundo 

FONTE: site Internet Predute Interne Brute (IPBI) - (2008) . 
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3.6 COMPORTAMENTO DO PIB VERSUS IBOVESPA 

A titulo ilustrativo, para melhor compreender o comportamento do PIB 

brasileiro, relacionado ao mercado de ag6es, tambem brasileiro, obtem-se entao 

dados do lbovespa, fornecidos pelo proprio BOVESPA e o Ministerio do 

Desenvolvimento (2004), representados por meio de graticos que evidenciam a 

influencia, tanto positiva como negativa, entre os anos de 1995 e 2003. 

Segundo a ANBID (2007), quem quer investir em agoes nao pode 

esquecer que o mercado e um espelho que reflete as condig6es das empresas. 

Companhias que estao crescendo, gerando lucros e pagando bons dividendos 

tendem a ter pregos atraentes para seus papeis. 

0 desafio para o investidor e conseguir comprar tais agoes antes que 

atinjam o chamado prego-alvo, que no jargao do mercado significa o prego-limite 

de um papel, ja embutida a valorizagao tecnicamente esperada. 

0 mercado de agoes sempre vai reagir aos indicadores macroeconomicos, 

mas isso nao significa que o comportamento da Bolsa e ditado por esses 

indicadores. Muitas vezes, um evento em determinado setor ou empresa pode 

refletir no comportamento de uma agao em particular. 

Se esta agao tiver um peso relevante no lbovespa, por exemplo, esse 

evento especifico pode causar um impacto no fndice. Dessa forma, o 

comportamento do fndice e fortemente influenciado por uma particularidade do 

setor ou da empresa, e isso pode ser percebido no caso da empresa Telebras, fato 

ocorrido em 1996. Naquele ano, o PIB brasileiro registrou uma queda, mas ainda 

assim o lbovespa teve alta (Grafico 3). 
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llustra~ao 3 - IBOVESPA X PIB - 1996 

FONTE: Bovespa e Ministerio do Desenvolvimento (2004). 

0 fato ocorreu porque o indice foi influenciado pelo comportamento das 

ac;oes da extinta Telebras (a holding estatal de telefonia). 0 lucro da Telebras 

naquele ano saltou de US$ 400 milhoes para US$ 3 bilhoes, devido ao reajuste das 

tarifas telefonicas. A alta do lucro fez o prec;o das ac;oes da Telebras dar urn enorme 

salto e como o papel representava mais de 50°/o do indice, o lbovespa tambem 

registrou alta, mesmo como PIB em queda (AN BID, 2007). 

0 mesmo movimento, aparentemente contradit6rio, acontece em 2000 

(Grafico 4 ). Neste periodo, o PIB brasileiro estava em alta. lsto e, a economia em 

crescimento, as empresas investindo, mas ainda assim o lbovespa esta em queda. 

Em 1999, a Bolsa subiu 150°/o, sendo que 70°/o nos ultimos tres meses do 

ano. 0 mercado enxergava positivamente a desvalorizac;ao do real e a inflac;ao nao 

teve subito crescimento. 0 comportamento otimizado ocorrido em 1999 refletiu em 

uma desacelerac;ao em 2000. Especialistas citam que este caso e o chamado "dois 
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em um". Um ano cresce tanto que no seguinte ha um ajuste nos pre<;os (ANBID, 

2007). 

5 
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llustra~ao 4 -IBOVESPA X PIB- 2000 

FONTE: Bovespa e Ministerio do Desenvolvimento (2004). 

Em 2002 (Grafico 5), o PIB estava em alta como reflexo do born andamento 

da economia no ultimo ano, enquanto o lbovespa estava em baixa pela crise 

eleitoral. Ja em 2003, apresentava queda, pela desacelera<;ao que a crise da elei<;ao 

e o primeiro ano de governo Lula provocaram. Neste mesmo periodo a balsa seguia 

em alta pelo born comportamento do pre<;o das commodities, gerando bans 

resultados em empresas como do setor siderurgico e de papel e celulose (ANBID, 

2007). 
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FONTE: Bovespa e Ministerio do Desenvolvimento (2004) . 

0 Ministerio da Fazenda (2007) informou que o Brasil esta em oitavo na 

colocac;ao do ranking mundial do Produto Interne Bruto (PIB), ap6s a revisao do 

Sistema de Contas Nacionais realizadas pelo IBGE (0 GLOBO, 2007). 

A explicac;ao do Ministerio descreve que o PIB nominal do Brasil em 2005 

passou de R$ 1,937 bilhoes para R$ 2,147 bilhoes, o que representa um aumento 

de 1 0,9°/o e situ aria o pais em no no Iugar, atras da ltalia (R$ 1,667 bilhao) e a frente 

da Russia (R$ 1,559 bilhao), podendo ate mesmo o Brasil ter um produto de US$ 

1,803 bilhao, resultando ate mesmo na ultrapassagem da ltalia (US$ 1,667 bilhao) -

(0 GLOBO, 2007). 
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4 DESEMPENHO DO MERCADO DE ACOES: REFLEXOS NA ECONOMIA 

NACIONAL 

Este capitulo tern como finalidade estudar o desempenho do mercado de 

ac;oes e seus reflexes para a economia nacional. A observancia analftica do lndice 

de desempenho possibilita a percepc;ao dos reflexes deste mercado no contexte 

economico. 

4.1 MERCADO DE A<;OES IBOVESPA I IBRX VERSUS PIB 

Uma analise realizada pelo BOVESPA no ano de 2006, em relac;ao ao 

mercado de capitais, levou a constatar que o mercado acionario encerrou o mes de 

novembro apresentando, pelo terceiro mes consecutive, desempenho positive, com 

o indice Bovespa (lbovespa) atingindo 41.931 pontos, representando uma 

valorizac;ao de 6,7% em termos nominais e de 5,6% em d61ar. No dia 23, o lbovespa 

bateu seu recorde hist6rico de pontuac;ao, com 42.069 pontos (o recorde anterior foi 

em 9 de maio de 2006, quando atingiu 41.979 pontos). 

No ano de 2006 o lbovespa acumulou uma lucratividade nominal de 25,3%. 

0 indice Brasil (IBRX-100) apresentou uma alta de 7,3%. Ressalta-se que na Tabela 

6 incluem-se outros Indices, conforme especificado na mesma Tabela9
. 

9 0 indice Valor Bovespa (IVBX-2), de 5,4%; o indice Setorial de Telecomunica<;6es (ITEL), 
de 8,3%; o indice de Energia EIE~trica (lEE), de 3,4%; o indice de A<;6es com Tag Along Diferenciado 
(ITAG), de 5,6%; o indice de A<;6es com Governan<;a Corporativa Diferenciada (IGC), de 6,9%; o 
indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), de 5,7%; eo indice do Setor Industrial (INDX), de 6,7%. 
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EMPRESAS R$ MIL VARIACAO US$ MIL VARIACAO 

OUTUBRO NOVEMBRO % OUTUBRO NOVEMBRO % 
Petro bras 199.804.014,07 214.172.571,38 7,19 93.235.667,52 98.842.796,47 6,01 

Vale R Doce 125.502.766,51 138.118.529,56 10,05 58.564.053,43 63.743.099,99 8,84 
Bradesco N1 73.700.754,59 78.829.157,11 6,95 34.391.392,72 36.380.449,10 5,78 
I tau banco N 1 78.158.481,64 79.352 .613,80 1,52 36.471.526,66 36.622.029,63 0,41 

Ambev 58.732.502,82 61 .182,540,22 4,17 27.406.677,47 28 .236.357,86 3,02 
Brasil NM 42.866.935,01 46.817.466,42 13,88 20.003.236 ,12 22.529.751 ,90 12,63 

ltausa N1 31.465.671,25 34.418.097,64 9,38 14.683.001,05 15.884.298,34 8,18 
Unibanco N1 27.992.459,29 32.313.464,86 15,43 13.062.276,85 14.912.989,13 14,16 

Eletrobras N 1 25.223.490,11 28.432.117,47 12,72 11 .770.177,38 13.121 .708,27 11 ,48 

Telesp 24.194.222,70 23.551 .303,59 -2,65 11 .289.884,60 10.869.1 63,55 -3,72 

Arcelor BR N1 24 .509.890,22 26.039.724,00 6,24 11.437.186,29 12.017.594,61 5,07 

Gerdau N1 19.850.708,10 21.423.918,39 7,92 9.263.046,24 9.887.353,88 6,73 

Sid Nacional 18.092.518,41 17.602 .796,11 -2,70 8.442.612 ,42 8.123.867,50 -3,77 

Usiminas 17.638.405,30 18.722.017,60 6,14 8.230.707,09 8.640.399,48 4,97 

Telemar NL 16.278.956,53 17.199.012,48 5,65 7.596.339,96 7.937.517,30 4,49 
SUBTOTAL1

u 1.046.270.805,66 1.114.500.600,04 6,52 466.227.160,83 514.353.239 ,82 5,35 
SUBTOTAL11 1.185.965.600,14 1.262.522.692,09 6,45 553.413.719,15 582.666.924,54 5,28 

TOTAL GERAL 1.352.613.228,66 1.457.519.111,06 7,75 631.177.428,16 672.659.733,74 6,57 

Tabela 6 -Valor de Mercado de Algumas A~oes do lbovespa e do IBRX 

FONTE: Banco Central (2007). 

A Tabela 6 indica o numero total de empresas listadas na BOVESPA em 30 

de novembro de 2006, sendo igual a 391. 

• Total IBrX: Valor de Mercado das empresas da Carteira Te6rica do 

IBrX-100; 

• Totallbovespa: Valor de Mercado das empresas da Carteira Te6rica 

do lbovespa (somente empresas como sinal (.)a esquerda). 

• N 1 - Companhia do Nivel 1 de Governac;a Corporativa; 

• N2 - Companhia do Nivel 2 de Governac;a Corporativa; 

• NM - Companhias do Novo Mercado. 

0 volume total negociado foi de R$ 54,3 bilh6es, 2,7°/o superior ao do mes 

anterior, correspondendo a uma media diaria de R$ 2.858,9 milh6es. As transac;oes 

1° CIAS DO BOVESPA. 
11 CIAS DO IBRX-100 
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a vista (lote-padrao), responsaveis por 81,4% das negociagoes, somaram R$ 44,2 

bilhoes, representando uma media diaria de R$ 2.327,4 milhoes (11 ,6% superior a 

media domes anterior). 

0 numero medio diario de neg6cios passou de 93.778 em outubro para 

103.819 em novembro, o maior em termos medios diarios ja obtidos (Tabelas 7, 8). 

0 montante transacionado no mercado de opgoes sobre agoes totalizou R$ 

2.382,2 milhoes, revelando urn acrescimo de 9,3% relativamente ao mes anterior. 0 

segmento de opgoes sabre fndice, por outro lado, apresentou performance negativa 

em novembro. Com 2.076 neg6cios e 240.272 contratos negociados, as cifras 

registradas por esse segmento do mercado de opgoes foram 4,0% e 25,1 %, 

respectivamente, inferiores as de outubro (Tabelas 7, 8). 

No mercado a termo, o numero de neg6cios subiu de 24.775 em outubro 

para 26.016 em novembro, respondendo por urn movimento financeiro de R$ 

1.913,4 milhoes. Do total dos contratos negociados, 54,6% foram para prazos ate 30 

dias, 30,6% para prazos entre 31 e 60 dias e 14,8% para prazos superiores a 60 

dias. 

Em novembro, os investidores estrangeiros foram os que apresentaram 

maior participagao na BOVESPA, respondendo por 33,32% do volume total 

negociado. Em segundo Iugar vie ram os investidores institucionais, com 28,01%, 

seguidos pelos investidores pessoas ffsicas, com 25,89%. Com urn volume de 

compras de R$ 18.812,7 milhoes e de vendas de R$ 17.323,0 milhoes, o saldo das 

operagoes dos investidores estrangeiros na BOVESPA foi comprador em R$ 1.489,7 

milhoes (Tabelas 7, 8). 



PARTICIPACAO DOS INVESTIDORES NA BOVESPA (COMPRA +VENDA) - NOVEMBR0/2006 

TIPOS DE INVESTIDORES VISTA (R$) TERMO (R$) OPCOES (R$) EXERC.DE OUTROS (R$) TOTAL (R$) 
OPCOES (R$) 

Pessoas Ffsicas 21.575.175.815 1.333.443.275 3.862.802.544 1.199.852.188 109.543.148 28.080.816.970 
I nstitucionais 26.831.109.213 1.323.844.441 577.039.246 1.234.588.684 413.856.366 30.437.950 
lnvestidores Estrangeiros 34.308.452.448 74.165.794 378.109.559 427.914.285 947.093.299 36.135.735.385 
Empresas Publicas e Privadas 1.544.376.037 147.396.201 70.601.047 60.782.844 1.818.268.775 3.641.424.904 
lnstitui96es Financeiras 
Outros 
TOTAL GERAL 

8.342. 794.857 944.288.147 389.903.372 217.615.020 219.975.425 10.114.576.821 
87.139.747 3.723.718 3.327.136 809.937 15.595 95.016.111 

92.689.048.117 3.826.861.576 5.281.782.904 3.141.562.958 3.508. 752.608 108.448.008.163 

Tabela 7- Participacao dos lnvestidores na Bovespa (Compras + Vendas)- Novembro/2006 

FONTE: Banco Central (2007). 

EVOLUCACf DOS INDICES NO MES - NOVEMBR0/2006 
IN DICE ABERTURA MINIMO -MEDIO MAXIMO FECHAME-NTO ___ OSCILACAO 

01/11/06 30/11/06 
IBOVESPA 

Pontes 39.278 
US$ 18.346 

IBRX - indice Brasil 
Pontes 12.688 

US$ 5.296 

39.278 
18.346 

12.688 
5.926 

41.123 
19.059 

13.290 
6.159 

42.308 
19.528 

13.709 
5.327 

41.931 
19.352 

13.624 
6.288 

Tabela 8 - Evolucao dos Indices no Mes 12 

FONTE: Banco Central (2007). 

6,70% 
5,6% 

7,90% 
6,2% 

12 Deflacionado pela varia9ao da cota9ao R$/ US$ de fechamento diario (Taxa de Venda - D61ar Comercial). 

% 

25,89% 
28,08 
33,92 
3.36 
9,33 
0,09 

100,00 



Ao final de novembro, a capitalizagao bursatil das 347 empresas com agoes 

listadas na BOVESPA foi de R$ 1.457,5 bilhao, uma elevagao de 7,8% 

comparativamente ao mes anterior. As empresas integrantes do lbovespa e do IBrX-

1 00 representaram 76,47% e 86,62%, respectivamente, do valor total da 

capitalizagao. 

Em novembro, mais uma empresa passou a contar com as atividades do 

Formador de Mercado para ativos de renda variavel: Klabin Segall, tendo a Agora 

Senior como Formador de Mercado. Desse modo, somam 27 os ativos que possuem 

Formador de Mercado, sendo 25 para agoes, urn para cotas do PIBB (Papeis indice 

Brasil Bovespa) e urn para debentures, no BOVESPA FIX. 

No dia 22, as agoes da Brasil Ecodiesel Industria e Comercio de 

Biocombustiveis e Oleos Vegetais S.A. comegaram a serem negociadas na 

BOVESPA, passando a ser a quadragesima empresa a integrar o Novo Mercado, 

segmento de listagem destinado a negociagao de agoes emitidas par empresas que 

se comprometem com as melhores praticas de governanga corporativa. 

Nesse sentido, percebe-se que no dia 1 o de dezembro de 2006 entrou em 

vigor a nova carteira do indice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), indicador 

composto de agoes emitidas par empresas que apresentam alto grau de 

comprometimento com sustentabilidade e responsabilidade social. Na primeira 

renovagao do portfolio do indice, passaram a compor o ISE os ativos emitidos par 

mais dez empresas: Acesita, Coelce, Energias do Brasil, Gerdau, Localiza, 

Metalurgica Gerdau, Petrobras, Suzano Petroquimica, TAM e Ultrapar. Deixaram de 

fazer parte do ISE a Cesp, a Copesul, a Eletrobras e a WEG. 

As participantes da nova carteira do ISE foram selecionadas entre as 60 

empresas que responderam ao questionario desenvolvido pelo Centro de Estudos 
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de Sustentabilidade (Gvces) da Fundac;ao Getulio Vargas, que foi enviado para as 

120 companhias emissoras das 150 ac;oes mais lfquidas da BOVESPA. 

4.2 EQUILiBRIO NO MERCADO DE ACOES: BRASIL 

0 mercado financeiro esta em equilibria quando os compradores e os 

vendedores chegam a urn consenso quanta aos prec;os usuais dos ativos 

negociados. Caso contrario, se urn dos Iadas quer comprar barato, quando houver 

uma oferta excessiva, ou vender caro, quando existir uma demanda excessiva, 

fatalmente o mercado estara em desequilfbrio. 

Nesse contexte, o crescimento economico e considerado urn objetivo 

importante, tanto para paises desenvolvidos quanta para os subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento, uma vez que este e urn dos elementos que caracterizam o 

desenvolvimento economico. Mas para que isto ocorra, faz-se necessaria o 

crescimento do Produto Interne Brute. 

Entre os caminhos para associar poupanc;a e investimento, no sentido de 

mobilizar recursos da poupanc;a popular e transferi-los para investimentos, o 

financiamento via mercado financeiro e de capitais e uma alternativa interessante. 

Este caminho proporciona alternativas de aplicac;ao de recursos, conduzindo a 

otimizac;ao destes. 

Dessa forma, percebe-se a importancia do mercado de capitais (Balsas de 

Valores). 0 mercado financeiro e de capitais esta intimamente relacionado com o 
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crescimento da produgao e, conseqUentemente, com o crescimento economico do 

pafs. 

Conclui-se que ha uma correlagao positiva forte entre o crescimento 

economico do PIB brasileiro e o volume dos neg6cios realizados pela Bovespa e 

tambem pelo IBRX no ana de 2006. A partir desta correlagao, destaca-se que o 

crescimento da economia brasileira e, par conseqUencia, do PIB, se interagem com 

os investimentos e neg6cios realizados na Bovespa e em outras balsas de valores 

internacionais. 
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CONCLUSOES 

Este estudo possibilitou concluir que o mercado de ag6es e urn mercado 

brasileiro, alem de promissor, alavancador de recursos para a economia nacional, 

por isso, instrumento de real importancia dentro do mercado de capitais e 

indispensavel para a sustentabilidade do pals, considerando que e mediante esse 

movimento no mercado financeiro que as empresas podem aplicar mais recursos 

nas empresas, regrando mais produgao, mais emprego e mais Iueras, que 

consecutivamente sao distribuldos em outros sistemas economicos, como o de 

servigos, por exemplo. 

No entanto, o investidor que busca investir em ag6es deve conhecer muito 

bern o estado financeiro que as empresas se encontram, pois as pr6prias ag6es 

refletem suas reais condig6es, de modo que as empresas que estao gerando 

lucros pagam bern suas ag6es e rendem dividendos, por isso, tendem a ter pregos 

atraentes em seus papeis. 

0 PIB, por sua vez, sintetiza o resultado final das atividades produtivas, 

este e influenciado pelo mercado de capitais, e a aquisigao de agoes proporciona o 

aumento das atividades produtivas, por isso, resulta no aumento do PIB, o que 

torna, por conseqOencia, o principal indicador para medir o desempenho 

economico do pals. 

Dessa forma, percebe-se a importancia do mercado financeiro e de 

capitais, este ultimo, atraves das Bolsas de Valores. 0 mercado financeiro e de 

capitais esta intimamente relacionado com o crescimento da produgao e, 

conseqOentemente, com o crescimento economico do pals. 
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No mercado de capitais, pode-se observar que existe a convergencia de 

interesses entre as empresas e os indivfduos. As empresas tern carencia de 

recursos, preferencialmente os de baixos custos e prazos maiores, enquanto os 

indivfduos possuidores de recursos, tern interesse em aloca-los de forma a lhes 

proporcionar rentabilidade e liquidez. 
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