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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar o mercado de capitais, seus tipos de 

instrumentos, abordar os tipos de financiamentos que estão disponível, suas 
vantagens e desvantagens e o papel do mercado de capitais na economia brasileira 
quanto ao investimento abordando um caráter voltado para as empresas 
brasileiras. Diferente do mercado de capitais, há outros tipos de mercado, como por 
exemplo o mercado de crédito que possui suas vantagens e desvantagens como 
qualquer outro este ainda é o mais utilizado pelas empresas menores. O mercado 
de capitais é muito grande e diversificado há inúmeras formas das empresas se 
financiarem, podendo ser por renda variável e/ou fixa. No Brasil esse mercado 
proporcionou mais opções de financiamento paras as empresas, e com isso desde 
seu início até atualmente vem evoluindo, mas ainda poderia evoluir mais, se mais 
empresas o adentrassem. Logo seria viável as empresas abrirem capital atualmente 
no Brasil?      
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Introdução 

O trabalho se dedica ao estudo do mercado de capitais, que pode ser 
entendido como o conjunto de operações intermediadas por instituições 
financeiras, que atuam como prestadoras de serviços, assessorando a 
formação de preços, estruturando   as   operações, oferecendo liquidez ou 
distribuindo os valores mobiliários no mercado. 

É abordado a evolução do mercado brasileiro, participantes e órgãos 
reguladores do mercado, e como ele pode ser vantajoso ou não para o 
financiamento das empresas. Outro ponto é a inúmera variedade de 
instrumentos utilizados, como a ações e as debêntures (os mais destacados). 

O fato do mercado de capitais ser pouco utilizado no Brasil, tende por 
um lado a ser por causa falta de conhecimento por parte das pessoas, pela 
falta de divulgação que este o tem ou pela própria cultura das pessoas.  

Outro lado seria a falta de interesse das pequenas e médias empresas, 
pois o mercado de crédito bancário parece mais adequado, porque pode criar 
o volume de crédito necessário para empreses desse porte suprindo suas 
necessidades, com isso, gerando uma diminuição da procura por modos 
alternativos de financiamento. Isto pode ser um dos principais motivos para 
tornar o mercado de capitais muito pequeno, comparado ao mercado de 
crédito. 

Este trabalho é desenvolvido com o intuito de aprender sobre o 
mercado de capitais, a visão da empresa e como com isso promove o 
desenvolvimento da economia, mostrando o potencial do mercado de 
capitais como fonte de recursos para as empresas. 

Tem-se o objetivo de analisar o mercado de capitais, seus tipos de 
instrumentos, suas vantagens e desvantagens e o papel do mercado de 
capitais na economia brasileira quanto ao investimento abordando um 
caráter voltado para as empresas brasileiras. 

O trabalho é dividido em três capítulos: no capítulo um são abordadas as 
formas de financiamento da empresa, seu tipos de financiamento, abrangendo 
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o mercado de crédito, para posteriormente entrar no sistema de mercado de 
capitas mostrando suas vantagens e desvantagens. Já no capítulo dois, é 
tratada a sua caracterização, tipos de mercado, principais agentes do mercado 
e principais valores mobiliários.   

No capítulo três é feito o estudo do caso brasileiro, partindo da evolução, 
passando por participantes, reguladores e bolsa de valores, para assim chegar 
ao estudo do acesso das empresas ao mercado de capitais. 

A hipótese em que consiste esse trabalho apresentam-nos se seria 
viável ou não as empresas abrirem capital atualmente no Brasil.      

A abordagem metodológica utilizada nessa monografia, se dá pela 
utilização de referências bibliográficas, que incluem livros e artigos 
acadêmicos, com também pesquisas realizadas via internet e diversos debates, 
que ocorrem semanalmente com meu professor orientador, dentre outros 
professores no intuito de um maior embasamento teórico sobre o assunto 
abordado. Haverá também análise de dados apoiada em estudos já existentes 
sobre o mercado de crédito no Brasil, bem como em fontes como a CVM e 
BM&FBovespa. 
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1 Os sistemas financeiros e seus mercados  
Há inúmeros tipos de agente econômicos (famílias, empresas e 

governos) dentro da moderna economia em que estamos inseridos, cada 
agente toma suas respectivas decisões conectadas à produção e ao consumo. 
Enquanto alguns consomem menos do que produzem, e formam poupança 
disponível para a utilização de terceiros, outros consomem mais do que 
conseguem produzir em determinado período, e precisam utilizar recursos dos 
poupadores, ou “mergulhar” no mercado de crédito. 

De acordo com Assaf Neto (2003), o sistema financeiro nacional é 
composto por quatro mercados: a) mercado monetário; b) mercado de crédito; 
c) mercado cambial; d) mercado de capitais. Neste capítulo, serão abordados 
dois tipos de mercado, o de crédito e o de capitais. Neles, as empresas (foco 
do estudo), escolherão a melhor forma de financiamento. Posteriormente são 
mostrados alguns tipos de financiamento, para assim entrar nos mercados de 
crédito e capitais, e finalizando são citandos suas vantagens e desvantagens. 
1.1 Formas de financiamento da empresa 

De acordo com BB (2010), diversas empresas buscam por um meio de 
se financiar, com o intuito de suprir suas próprias necessidades, sendo por 
meio da utilização de empréstimos de terceiros, participação dos acionistas ou 
captação de novos e reinvestimentos dos lucros. Esta procura pode levar a 
novos meios de financiamento e posteriormente à inserção nos mercados de 
capitais ou crédito.  

Cada tipo de empresa, segundo BB (2010), tem sua própria forma de se 
financiar, como por exemplo, as pequenas e médias empresas têm seus 
financiamentos por meio do mercado de crédito através dos bancos comerciais, 
já as grandes empresas tem a possibilidade de adentrar também ao mercado 
de capitais, que lhes proporcionam diversos tipos de instrumentos. 

Valores mobiliários, ativos financeiros e títulos são instrumentos 
negociados dentro do mercado de capitais, baseado nas particularidades do 
ativo podem ser classificado em dois tipos de grupos: Renda fixa, são 
investimentos que as condições de rentabilidade ou sua formula de cálculo são 
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pré-definidas no momento da aplicação. Já nos investimentos de renda 
variável, não tem como o investidor, saber antecipadamente a remuneração ou 
retorno de capital que irá conseguir. Investimentos em ações fazem parte 
desse grupo (Ibid.).  

Pinheiro (2014, p.190) ressalta que os recursos financeiros que as 
empresas utilizam para financiar seus projetos estão divididos em internos e 
externos. 

Internos:  
Lucros Retidos. 
Capital próprio – recursos integralizados pelos investidores (sócios) no 

momento de constituição da empresa. 
Externos: 
Recursos de Terceiros: 
→ Debêntures – São títulos emitidos por empresas quando precisam 

captar recursos a médio e longo prazo no mercado destinado, normalmente, a 
financiamentos de capital fixo e de giro de empresas. 

→ Commercial Paper – ou notas promissórias, são títulos de curto 
prazo de empresas e sociedades por ação com intuito de captar recursos no 
mercado interno para atender suas necessidades financeiras. São impedidas 
de emitir notas promissórias as sociedades corretoras e distribuidora de 
valores mobiliários, instituições financeiras e empresas de leasing. 

→ Empréstimos Bancários (ou crédito bancário) - Consistem na 
disponibilização de dinheiro por parte do banco (instituição bancária) para um 
cliente (beneficiário do crédito). O cliente tem o compromisso de devolver 
integralmente o valor, aumentado de juros pré-fixados, dentro do prazo 
combinado. 

→ Crédito Subsidiado – Aquele que tem como auxiliador o governo. Um 
tipo de crédito provido pelo governo ou instituições publica a taxa menor que 
as de mercado e prazo mais favoráveis. 

→ Fornecedores 
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→ Outros 
Recursos próprios: 
 → (Ações) - O capital social de uma empresa pode estar dividido em 

ações. A venda de ações na bolsa de valores pode ser uma forma de a 
empresa captar recursos de investidores.  
1.2 Tipos de financiamento.  

Pinheiro (2014) descreve as instituições do sistema de intermediação 
que podem operar com financiamentos no Brasil e estas podem ser 
relacionadas como:  

a) Bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, bancos de 
desenvolvimento e de investimento;  

b) Operadores do mercado de capitais – bolsa de valores, bolsa 
mercantil e de futuro, as corretoras, as distribuidoras e os agentes autônomos 
de investimentos;  

c) O Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal são bancos especiais do 
sistema;  

d) As instituições financeiras não bancárias – sociedades de crédito 
financeiro e investimentos; sociedades de arrendamento mercantil (leasing) e 
as cooperativas de crédito;  

e) poupança e empréstimo – sociedades de crédito imobiliário, 
associação de poupança e empréstimo;  

f) instituições não-financeiras – sociedade de fomento comercial 
(factoring), seguradoras, empresas de capitalização, sociedades de seguro de 
saúde, fundos de pensão, administradoras de cartões, consórcios, fundos de 
investimentos. 

Os mercados responsáveis pelo financiamento das empresas no Brasil 
são os mercados de crédito e de capitais (BB, 2010). Os demais (cambial e 
monetário) como visto anteriormente, exercem outras funções. 
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De acordo com a CVM (2014), o mercado monetário é o mercado 
utilizado para controle de liquidez da economia, neste são feitos transferências 
entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o Banco Central. O 
mercado cambial é o mercado em que são negociadas as trocas de moedas 
estrangeiras por moeda nacional. Participam desse mercado todos os agentes 
econômicos que realizam transações com o exterior, ou seja, têm 
recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. Já o mercado 
de crédito e capitais, serão melhor. 

Carvalho et al. (2007) aponta de jeito simples a diferença entre mercado 
de crédito e capitais, sendo que cada mercado reúne seus próprios tipos de 
segmentos que submetem-se a regras e motivações distintas. Assim, o 
mercado de crédito se divide em dois segmentos muitos importantes, o de 
crédito de longo prazo e o de crédito de curto prazo.  Mercados de títulos são 
ainda mais diferenciados. Neles são transacionados, não apenas papeis com 
diferentes durações de contratos, como também papeis correspondentes a 
compromissos de natureza economia e jurídica. 

 
1.3 Mercado de crédito 

O mercado de crédito é aquele que financia o consumo e incrementa o 
capital de giro das empresas e na maioria das vezes quem dá esse 
financiamento são os bancos comercias. 

Carvalho et al. (2007) afirma que as operações no mercado de crédito 
brasileiro são compostas por instituições financeiras e não financeiras Estas 
instituições prestam serviços de intermediação de recursos de curto, médio e 
longo prazo para pessoas físicas e pessoas jurídicas que precisam de recursos 
para capital de giro e o consumo. 

No mercado de crédito, os poupadores têm seus recursos mantidos em 
instituições financeiras, onde estas emprestam estes recursos para os 
tomadores assumindo todo o risco da transação. As remunerações das 
instituições financeiras são obtidas pelas diferenças entre as taxas de 
captação e de aplicação desses recursos (CVM, 2013).  
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Autores como Carneiro (2009) e Paula (2014) dizem que o mercado de 
crédito é o conjunto de transações realizadas pelos agentes econômicos e 
instituições financeiras, de prazo curto e médio, destinadas ao suprimento de 
recursos para atender às necessidades das pessoas físicas e pessoas 
jurídicas, tais como financiamento de consumo das pessoas e de capital de giro 
das empresas. É o mercado onde se desenvolve a intermediação financeira. 

Esse mercado também é nomeado de mercado bancário, e compreende 
as operações de empréstimo e financiamento. O mercado de crédito é dito 
organizado porque os agentes econômicos envolvidos, tais como bancos 
comerciais, atuam por meio de estruturas definidas e regulamentadas em que a 
oferta e a demanda de recursos possuem fluxos regulares. O Banco Central do 
Brasil é o órgão responsável pelo controle, normatização e fiscalização deste 
mercado (Ibid.). 

De acordo com Carvalho et al. (2007), as únicas instituições financeiras 
aptas a criar depósito à vista, um substituto perfeito para o meio circulante, são 
os bancos comerciais que se comportam mais como criadores de crédito do 
que como intermediários de poupança. Um banco é capaz de conceder crédito 
e os depósitos correspondentes, só se tiver reservas suficientes, 
desconsiderando a poupança do público. Para uma certa escolha do público 
pela conservação de depósitos e de meio circulante em seu poder, a 
capacidade de criação de crédito e de depósitos por parte dos bancos está 
limitada apenas pelo seu próprio interesse e pelas reservas em moeda legal, 
criadas pela autoridade monetária. 

O mercado de crédito tem um nível de complexidade, ligado diretamente 
com a dimensão das economias e à rapidez da ocorrência das transações. A 
liquidez da economia é conectada com o mercado de crédito, pois esse é 
essencial para supri-la, por meio de financiamento das vendas ou compras das 
empresas e dos empréstimos para os projetos de investimentos. Um método 
importante para se medir o tamanho ou o desenvolvimento do mercado de 
crédito é a relação entre operações de crédito e o PIB de um país. Este método 
permite mostrar o grau global de endividamento dos agentes econômicos 
tomadores e o tamanho da intermediação presente no pais. É demonstrado 
neste fato a presença de fontes de financiamento para o consumo e para os 
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investimentos que estimulam a economia. É explicado a baixa relação entre 
PIB/crédito no Brasil, por causa da escassez de poupança interna e pelas 
altíssimas taxas de juros que desencoraja a tomada de crédito (Ibid.). 

De acordo com o Carneiro (2009) o desenvolvimento econômico está 
diretamente associado com a ampliação do crédito. O aumento dos 
financiamentos de longo prazo pode impulsionar as empresas a aumentar seus 
investimentos, o que realimenta o processo de crescimento econômico e 
promove o crescimento econômico. O crescimento dos empréstimos permite 
que a demanda efetiva se desenvolva e, portanto, gere uma aceleração do 
movimento do crescimento da renda e do emprego. O acesso ao crédito 
permite às famílias investir especialmente, em residências e educação e 
aumentar seu consumo de bens duráveis. Logo, o desenvolvimento econômico 
guarda forte relação com a ampliação do crédito. Sendo a disponibilidade de 
dinheiro para empréstimo for grande, geraria uma expansão da demanda 
efetiva e, logo, acarreta uma aceleração de empregos e renda. 
1.4 Sistemas de mercado de capitais 

O mercado de capitais, melhor abordado no próximo capítulo, é aquele 
constituído por instituições que negociam com valores mobiliários ou títulos, 
com o objetivo de canalizar recursos de agentes compradores (investidores) 
para empresas privadas (emissoras). (Ibid.) 

No mercado de capitais, diferentemente do mercado de crédito, os 
poupadores emprestam seus recursos diretamente para os agentes 
deficitários, contudo as operações ocorrem sempre intermediadas por uma 
instituição financeira, como as bolsas de valores por exemplo. Contudo nesse 
mercado, as instituições operam em princípio como prestadoras de serviços, 
assessorando a formação de preços, estruturando as operações, oferecendo 
liquidez, distribuindo os valores mobiliários no mercado, dentre outros (CVM, 
2013). 

Segundo Castro(1979), o mercado de capitais é o  
[...]segmento do sistema financeiro que inclui todos os mercados 
organizados e instituições lidando com instrumentos de crédito de 
médio e longo prazo, isto é, com maturidade superior a um ano. 
Englobam ações, debêntures, títulos de médio e longo prazo. 
(CASTRO, 1979, p28).  
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Já para Pinheiro (2014) o mercado de capitais  
[...]pode ser definido como um conjunto de instituições e de 
instrumentos que negociam com títulos e valores mobiliários, 
objetivando a canalização dos recursos dos agentes compradores 
para os agentes vendedores. Ou seja, o mercado de capitais 
representa um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o 
propósito de viabilizar a capitalização das empresas e dar liquidez aos 
títulos emitidos por elas. (PINHEIRO, 2014, p186). 

 
1.5 Considerações finais 

Como apresentado, há diferentes formas de financiamento adotadas 
pela em empresa, pois cada tenta buscar o melhor meio para si própria, sendo 
as menores focando em lucros retidos ou empréstimos bancários (mercado de 
crédito) e as grandes pensando em adentrar ou não ao mercado de capitais, 
tentando escolher a melhor forma de financiamento. 

Com isso os dois mercados apresentam suas diferenças. O mercado de 
crédito é aquele que financia o consumo e incrementa o capital de giro das 
empresas e na maioria das vezes quem dá esse financiamento são os bancos 
comercias.   
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2 Caracterização do Mercado de capitais  

Em um ambiente de concorrência cada vez mais acirrada da economia 
capitalista, as empresas necessitam buscar diversas formas de financiamento, 
não se limitando apenas a empréstimos bancários. Sendo assim o mercado de 
capitais é de suma importância como fonte alternativa de financiamento. Neste 
capítulo será apresentada uma análise sobre as características do mercado de 
capitais. Com isso foi elaborado um estudo sobre sua caracterização, 
instituições que atuam nele, participantes, reguladores, intermediários, bolsas 
de valores. Foram analisados vários tipos de instrumentos que podem ser 
usados nesse mercado, tanto para pessoas físicas, quanto jurídicas.  
2.1 Mercado de capitais 

De acordo com Banco do Brasil (2011), BM&FBOVESPA (2015) e 
CVM(2013), o mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores 
mobiliários e pode ser definido como um conjunto de instituições e 
instrumentos que negociam títulos e valores mobiliários. Tem como objetivo 
principal promover a alocação de recursos dos agentes compradores para os 
vendedores, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de 
emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. 

De acordo com Mishkin (2000) é o mercado no qual dívidas de longo 
prazo (vencimento de um ano ou mais) e títulos de propriedade, como ações, 
por exemplo, são negociados.  

Para Pinheiro (2014) os valores mobiliários são todos os tipos de 
investimentos feitos em dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação monetária, 
realizado pelo investidor em razão de uma captação publica de recursos, de 
modo a fornecer capital de risco a um empreendimento, em que ele, o 
investidor, não tem ingerência direta, mas do qual espera obter ganho ou 
benefício futuro. 

O mercado de capitais é constituído pelas bolsas de valores, sociedades 
corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. Os principais títulos 
negociados são as ações; empréstimos tomados pelas empresas, debêntures 
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conversíveis em ações, bônus de subscrição e “commercial papers” estes 
melhor explicados durante o decorrer do capítulo. 

O funcionamento desse mercado é regulado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), cujo objetivo é garantir transparência nos negócios 
realizados em bolsa e das informações fornecidas pelas empresas. 

Pinheiro (2014), ressalta que o surgimento do mercado de capitais só 
ocorre, pela escassez de recursos no mercado de crédito, impossibilitando uma 
onda de crescimento viável no setor produtível. Com isso, ele teria duas 
funções principais: 

Contribuir para o desenvolvimento econômico, atuando como um 
propulsor de capitais para os investimentos, estimulando a formação da 
poupança privada;(Pinheiro, 2014, p186) e  
Permitir e orientar a estrutura de uma sociedade pluralista, baseada na 
economia de mercado, permitindo a participação coletiva de forma 
ampla na riqueza e nos resultados da economia. (Ibid.) 

 Cada empresa dentro do mercado tem o direito a usar os recursos por 
elas captados, da melhor maneira que lhe convier, tanto como uma forma de 
aumentar o capital de giro, pagar dívidas ou mesmo focar em investimentos. 
Segue abaixo o gráfico (figura 1) a respeito da utilização dos recursos captados 
no mercado de capitais pelas empresas no Brasil e como pode-se notar nos 
últimos anos, a maior parte do dinheiro arrecadado vai para investimentos 
feitos pela empresa, como é visto na figura abaixo. 

Figura 1 – Utilização dos recursos captados pela empresa no mercado de 
capitais 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Bovespa (2013). 

2.2 Tipos de mercado  
As ações podem ser negociadas em dois tipos de mercado, o primário e 

o secundário, descritos a seguir.  
2.2.1 Mercado Primário 

Segundo Pinheiro (2014), o mercado primário que é aquele onde os 
valores mobiliários de uma nova emissão da companhia são negociados 
diretamente entre a companhia e os investidores – subscritores da emissão -, e 
os recursos são destinados para os projetos de investimento da empresa ou 
para o caixa. 

Entretanto, alguns desses valores mobiliários, como as ações, 
representam uma fração patrimonial da companhia e, dessa forma, não são 
resgatáveis em data pré-definida. Da mesma forma, outros podem ter prazos 
de vencimento muito longo. Essas características, entre outras, poderiam 
afastar muitos dos investidores do mercado de capitais, caso eles não tivessem 
como negociar com terceiros os valores mobiliários subscritos, dificultando o 
processo de emissão das companhias. Daí decorre a importância do mercado 
secundário, explicado a seguir.   
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2.2.2 Mercado secundário: 

O Mercado secundário para Pinheiro (2015) é o local onde os 
investidores negociam e transferem entre si os valores mobiliários emitidos 
pelas companhias. Nesse mercado ocorre apenas a transferência de 
propriedade e de recursos entre investidores. A companhia não tem 
participação. Portanto, o mercado secundário oferece liquidez aos títulos 
emitidos no mercado primário.  
 Para Assaf Neto (2003) ele desenvolve-se principalmente nas bolsas de 
valores, esta que permite aos investidores terem a oportunidade de realizarem 
negócios com títulos anteriormente emitidos. Assim a bolsa de valores consiste 
em associações civis sem fins lucrativos dos quais seu objetivo primordial é o 
de manter um local em condições viáveis, para a realização entre seus 
membros, de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários, 
sendo melhor explicados no próximo capítulo. 
2.3 Principais agentes do mercado  

Pinheiro (2015), afirma que há dois grupos de investidores no mercado 
de capitais: 

 Particulares ou individuais, que são pessoas físicas ou jurídicas 
que participam diretamente no mercado, seja comprando ou 
vendendo ações, por si próprios assumindo sozinhos o risco, ou 
seja, são pessoas como eu e você ou ainda empresas ou 
pessoas jurídicas que participam de maneira individual, sem 
caráter coletivo; e 

 Instituições, que são as pessoas jurídicas que movimentam 
recursos consideráveis no mercado financeiro de forma geral, tais 
como fundos de investimento. 

De acordo com Pinheiro (2014) e Toledo Filho (1997), investidores 
institucionais, são pessoas jurídicas obrigadas por lei a investir parte de seu 
capital no mercado de ações. 
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Esse conceito também é partilhado por Assaf Neto (2005, p. 421), que 
sobressai que “[...] toda pessoa jurídica que tem por obrigação legal investir 
parte de seu patrimônio no mercado financeiro é conhecida por investidor 
institucional”. 
 Pinheiro (2014) resume, os investidores institucionais esses podem ser 
agrupados em: 

A. Sociedades seguradoras: são entidades, constituídas sob a forma de 
sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do 
qual assumem a obrigação de pagar ao contratante (segurado), ou a quem 
este designar, uma indenização, no caso em que advenha o risco indicado 
e temido, recebendo, para isso, o prêmio estabelecido. 

B. Entidades de previdência privada: Na esfera da Previdência Privada há dois 
formatos institucionalizados: o aberto e o fechado. 
a) Previdência Privada Aberta: os planos são comercializados por bancos e 

seguradoras, e podem ser adquiridos por qualquer pessoa física ou 
jurídica. 

b) Previdência Privada Fechada: são conhecidas também como fundos de 
pensão, são planos criados por empresas e voltados exclusivamente 
aos seus funcionários, não podendo ser comercializados para quem não 
é funcionário daquela empresa.  

C. Sociedades de capitalização: são entidades, constituídas sob a forma de 
sociedades anônimas, que negociam contratos (títulos de capitalização) que 
têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo 
contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, o direito de 
resgatar parte dos valores depositados corrigidos por uma taxa de juros 
estabelecida contratualmente; conferindo, ainda, quando previsto, o direito 
de concorrer a sorteios de prêmios em dinheiro. 

D. Clubes de Investimento é uma modalidade de investimento que tem como 
principais objetivos ser um instrumento de aprendizado para o pequeno 
investidor e um canal de acesso ao mercado de capitais. Trata-se de um 
condomínio constituído por pessoas físicas para a aplicação de recursos 
comuns em títulos e valores mobiliários. Com o volume maior de recursos, 
originado pela soma da parcela de cada integrante do clube, é possível 
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diversificar a aplicação, investindo em ações de diferentes empresas e 
setores da economia, com custos de transação proporcionalmente 
menores. 

E. Fundos de investimento: é o agrupamento de recursos, constituído sob a 
forma de um condomínio, atribuído à aplicação em carteira de títulos e 
valores mobiliários, bem como quaisquer outros ativos disponíveis no 
mercado financeiro e de capitais. 

Logo uma não tem caráter coletivo, outra tem. Os investidores institucionais 
investem recursos de um conjunto de pessoas físicas e jurídicas, já os 
investidores individuais investem seus próprios recursos.  
 

 
 
Participantes do Mercado de capitais:  
Dentro do mercado de capitais há diversos participantes, tais como: 

Emissores; Intermediários; Administradores de mercado; Investidores; e 
Outros. 

Segue abaixo, a figura referente aos participantes:  
 

Figura 2 – Participantes do Mercado de capitais 
Tipos Agentes  
Emissores Companhias  
Intermediários  Bancos de Investimento 

Corretoras de Mercadorias 
Corretora de títulos e valores mobiliários 
Distribuidora de títulos e valores mobiliários  
Agentes autônomos de investimentos  
Administradores de carteiras 
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Administradores de mercado Bolsa de valores 
Depositarias 
Consultorias 

Outros  Analistas de mercados de valores mobiliários 
Empresas de auditoria 
Consultorias 

Investidores Pessoas físicas 
Investidores 
Empresas  
Estrangeiros  
Outros  

Fonte: Pinheiro (2014).  Modificado pelo autor 
2.4 Principais Valores mobiliários: 

Os principais valores mobiliários são divididos em dois grupos distintos: 
renda variável e renda fixa. De acordo com Oliveira (2006), o repasse dos 
recursos de poupadores/investidores às empresas pode ser feito de duas 
formas, ativos de renda fixa ou variável. Ativos de renda variável são aqueles 
cuja remuneração ou o retorno de capital não pode ser identificados no 
momento da aplicação, podendo variar para mais ou para menos, de acordo 
com as flutuações de mercado. Diferentemente da renda variável, em ativos de 
renda fixa o investidor sabe quando e quanto receberá de remuneração de seu 
capital.  
2.4.1. Renda Variável 

Ativos de renda variável são aqueles que não garantem remuneração 
fixa aos investidores. A remuneração dos títulos são os dividendos - parte do 
lucro que uma empresa de capital aberto distribui entre seus acionistas (toda 
empresa é obrigado a distribuir dividendos). Os investidores se tornam uma 
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parcela dos sócios da empresa. Este mercado é conhecido como mercado de 
renda variável. 
2.4.1.1 Ações: 

Dentre o mercado de capitais o instrumento mais conhecido são as 
ações. A CVM nos explica abaixo exatamente o que é uma ação:  

Ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades 
por ações. É, deste modo, um título patrimonial e, como tal, concede aos seus 
titulares, os acionistas, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das 
ações possuídas. Apesar de todas as companhias ou sociedades por ações 
terem o seu capital dividido em ações, somente as ações emitidas por 
companhias registradas na CVM, chamadas companhias abertas, podem ser 
negociadas publicamente no mercado de valores mobiliários. 

Segundo Pinheiro (2014) as ações como sua forma jurídica surgiram na 
Inglaterra, em 1553. As ações são ditas como a menor parcela do capital de 
uma empresa. As ações são títulos que não garantem remuneração 
predeterminada aos investidores. Como parte do capital de uma empresa, têm 
sua remuneração determinada pela capacidade da empresa em gerar lucro.  

Os detentores de ações são sócios da empresa e, como tal, correm o 
risco de sucesso ou fracasso das estratégias adotadas pela mesma. Se o 
investidor mudar de opinião quanto à capacidade da empresa em conseguir 
lucro no mercado, pode comprar ou vender os papéis. Essa negociação é feita 
nas bolsas de valores, um mercado livre e aberto. (Ibid.) 

Pinheiro (2014), nos diz que o investimento em ações outorga a seus 
proprietários uma série de direitos e responsabilidades. 

Basicamente, o acionista tem apenas uma obrigação: desde que 
tenha subscrito ações de um aumento de capital, é obrigado a 
integralizar sua parte no capital (isto é, pagar o valor das ações que 
subscreveu). Entretanto, no Brasil, a lei n° 6.404/76, que regulamenta 
o funcionamento das sociedades anônimas, lhe confere uma serie de 
direitos, que nem o estatuto social nem a assembleia geral lhe pode 
tirar. (Pinheiro, 2014, p225) 
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 Direito de participar nos lucros – Os chamados dividendos, a parte dos 
lucros que a empresa distribui aos seus proprietários (acionistas). 
 

 Direito de fiscalização – Todo acionista tem direito, a saber, como está 
(fiscalizar) o funcionamento da empresa;  
 

 Direito à informação – Os acionistas tem direito mais que apenas a 
distribuição de dividendos, estes, tem direito a balanços, balancetes e 
diversos outros demonstrativos contábeis, acompanhado de notas 
explicativas, do relatório da diretoria, do parecer dos auditores 
independentes ou do conselho fiscal, isto tudo, é uma obrigação 
impostas por lei às empresas que tem seu capital aberto; 
 

 Direito de preferência na subscrição de ações em aumento de capital – 
Os acionistas tem direito a compra de novas ações emitidas pela 
empresa onde é acionista. Isto é um direito assegurado por lei, e 
consiste em prioridade normal a todos (acionistas ordinários ou 
preferenciais); 
 

 Direito de retirada (recesso) – Possibilidade dos acionistas minoritários, 
caso discordem ou não estarem satisfeitos com algo na empresa, 
tenham o direto estabelecido por lei de retirar-se da empresa e receber o 
valor das suas ações de propriedade; 
 

 Direito de voto – Os acionistas ordinários têm direito a voto na 
assembleia geral da empresa (reunião que os acionistas têm 
ordinariamente, uma vez ao ano); 
 

 Direito de indicações de membros do Conselho de Administração – Todo 
acionista ordinário, tem direito a um voto na assembleia geral, este voto 
podendo ser para a indicações de membros do conselho de 
administração;  
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 Direito de requerer a convocação e o adiamento de assembleias gerais 
– Lei das S.A. estabelece as regras sobre as competências para a 
convocação das assembleias gerais das sociedades anônimas; 
 

 Direito de participar de ofertas públicas por alienação de controle de 
companhia aberta (TagAlong) – No caso em que fica caracterizada a 
alienação de controle da empresa aberta, o novo controlador tem a 
obrigação de realizar oferta pública para adquirir as ações pertencentes 
aos acionistas minoritários com direito a voto. Essa é uma forma dos 
acionistas minoritários com participação no capital votante obterem o 
direito TagAlong (possibilidade atribuída ao minoritário de alienar suas 
ações ao novo controlador, por ocasião da transferência do controle de 
empresa aberta); 
 

 Direito de transmissão – Todo acionista tem o direito a receber parte 
proporcional que lhe corresponda (o valor somado de todas suas ações), 
resultante da dissolução da sociedade; 
 

 Direito de propor ações indenizatórias em benefício da companhia – 
Caso haja algum problema, a companhia pode dar ações indenizadoras 
para seus acionistas; 

A princípio, a análise dos direitos dos acionistas pode parecer não estar 
diretamente relacionada ao financiamento da empresa. No entanto, tal análise 
se justifica, porque esses direitos que o acionista tem, podem gerar 
repercussões positivas para o financiamento da empresa, pois quanto mais 
direito a empresa dá ao acionista, mais ele se sente confiante e seguro para 
torna-se um acionista da empresa, assim gerando um aumento do investimento 
na empresa. 
2.4.1.1.1 Tipos de ações  
Segundo os direitos que outorgam as ações são divididas em ordinárias e 
preferencias. 
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Ações ordinárias 

Segundo Cavalcante, Misumi e Rudge (2005), as ações ordinárias como 
as que conferem direito de voto aos seus proprietários nas assembleias dos 
acionistas. A importância disto é que são nessas assembleias que o futuro da 
empresa é definido. Assuntos tais como: as atividades que serão 
desempenhadas, o destino dos lucros, dentre outros são discutidos nas 
assembleias. Cada ação equivale a um voto, ou seja, a participação de cada 
acionista nas decisões da empresa será proporcional ao número de ações 
ordinárias que o mesmo tenha. Vale destacar que os detentores das ações 
ordinárias terão direito a participação dos resultados da empresa, porém, não 
terão a preferência. 
Ações preferênciais 
 Concedem aos seus proprietários prioridade na distribuição de 
resultados, no reembolso de capital (no caso em que a empresa “quebre”) e na 
acumulação dessas situações. Uma desvantagem das ações preferenciais em 
relação às ordinárias, de acordo com Oliveira e Pacheco (2006), é que as 
mesmas não garantem ao seu possuidor direito a voto nas assembleias dos 
acionistas. Todavia, caso não ocorra a distribuição de resultados por três 
exercícios consecutivos as ações preferenciais adquirem direito a voto.  

Um fato interessante, citado por Cavalcante, Misumi e Rudge (2005), é 
que em países desenvolvidos essas ações pagam um percentual fixo por mês, 
sendo conhecidas por “widowstocks” (ações das viúvas) por ter conotação de 
renda.  

Além destas antes citadas, Pinheiro (2014) fala um pouco sobre as 
ações amortizadas (fruição) e as ações “hibridas” (não necessariamente são 
ações mais sim um pacote, são chamadas de units).  
Ações de fruição 

As ações de fruição não representam o capital social da sociedade, pois 
este só pode ser formado por ações ordinárias e preferenciais. Além disso, não 
são negociados no mercado de valores mobiliários. Ações desse tipo “nascem” 
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quando uma companhia faz a opção por distribuir a alguns acionistas 
montantes a título de amortização de um lote de ações médiante sorteio ou 
outros meios, sendo tais montantes correspondentes ao valor que caberia aos 
sócios em caso de dissolução da sociedade. Posteriormente, é permitido que 
os antigos titulares adquiram novas ações em substituição às anteriores.   
Units 

Units são ativos compostos por mais de uma classe de valores 
mobiliários, como uma ação ordinária e um bônus de subscrição, por exemplo, 
negociados em conjunto. As units são compradas e/ou vendidas no mercado 
como uma unidade.  

Na figura a seguir de acordo com BM&FBOVESPA, nos mostra 
claramente exemplos de unitis como a ação da CONTAX que é composta por 1 
ação ON (Ordinária) e 4 ações PN (Preferencias), dentre outras. 
 

Figura 3 – Units 
Nome de Pregão Código Composição 

ALUPAR ALUP11 1 ação ON + 2 ações PN 

BTG PACTUAL BBTG11 1 ação ON + 2 ações PNA do BCO BTG PACTUAL e 1 BDR A + 2 BDR B do BTG PACTUAL PARTICIPATIONS 

CONTAX CTAX11 1 ação ON + 4 ações PN 

ENERGISA ENGI11 1 ação ON + 4 ações PN 

KLABIN KLBN11 1 ação ON + 4 ações PN 

RENOVA RNEW11 1 ação ON + 2 ações PN 

SANTANDER BR SANB11 1 ação ON + 1 ação PN 

SANTOS BRP STBP11 1 ação ON + 4 ações PN 

SUL AMERICA SULA11 1 ação ON + 2 ações PN 

TAESA TAEE11 1 ação ON + 2 ações PN 

VIAVAREJO VVAR11 1 ação ON + 2 ações PN 
Fonte: Fonte: Elaboração própria a partir de Bovespa (2013). 
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Segundo forma de circulação as ações são divididas em nominativas, ao 
portador e escritural. 

Nominativas são tipos de ações em que só podem ser emitidas em 
forma de títulos de propriedade, unitárias ou múltiplas. A ação é representada 
por cautela ou certificado, de forma que o acionista é identificado no Livro de 
Registro de ações nominativas da empresa. 

Ações ao portador são emitidas sem constar o nome do comprador e 
são transferidas entre pessoas por transferência manual. 

Ações escritural funcionam como uma conta corrente, pois dispensa a 
emissão de títulos de propriedade. Sendo assim, não ocorrendo movimentação 
física dos documentos, sendo sua transferência realizada por meio da empresa 
custodiante. 

A figura seguinte, mostra de forma resumida e simplificada, os tipos de 
ações para Pinheiro. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Tipos de ações 
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Fonte: Pinheiro (2014).  Modificado pelo autor 
2.4.2 Renda fixa  

Os investidores compram títulos emitidos pelas empresas que precisam 
de dinheiro. Esses títulos dão aos investidores o direito de receber a quantia 
emprestada, mais juros previamente determinados. Os títulos são chamados 
de títulos de dívida e esse mercado é conhecido como mercado de renda fixa.  

Mishkin (2000) aponta, que não só a renda variável serva para as 
empresas se auto financiarem no mercado de capitais, mas também as rendas 
fixas, esta como citadas antes, são rendas que tem seus vencimentos pré-
definidos no momento inicial da transação. Debêntures são bem conhecidos 
quando abordamos a renda fixa no mercado de capitais:  
2.4.2.1 Debêntures 

Debêntures são um dos meios mais conhecidos de atuação da renda 
fixa no mercado de capitais. Estas são títulos de longo prazo, com 
remuneração pós-fixada, pré-fixada ou referenciada em índice de inflação. 

Para a BM&FBOVESPA(2012) debênture é um título de dívida, de médio 
e longo prazo, que confere a seu detentor um direito de crédito contra a 

Ações

Segundo os direitos que Outorgam

Ordinárias 

Preferenciais 

Segundo forma de circulação

Normativas

Ao Portador

Escritural
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companhia emissora. Quem investe em debêntures se torna credor dessas 
companhias. 

De acordo com a BM&FBOVESPA (2012) as debêntures no Brasil 
representam uma das formas primordiais de captação de recursos por meio de 
títulos. Todas as características desse investimento, como prazo, remuneração 
etc., são definidas na escritura de emissão. 

Já Pinheiro (2014) ressalta que as debêntures asseguram aos seus 
titulares um direito de crédito contra a companhia nas condições constantes da 
escritura de emissões e do certificado, havendo preferência quanto ao 
recebimento do capital aplicado, assim prestam-se ao carregamento de 
recursos para o financiamento de capital fixo e de giro das empresas. 

Ao emitir debêntures, as companhias podem utilizar os recursos 
captados para o financiamento de projetos, reestruturação de passivos, 
aumento de seu capital de giro ou estruturação de operações de securitização 
de recebíveis. 

De acordo com a figura abaixo, nota-se que durante os anos citados, as 
debêntures foram crescendo e diminuindo aleatoriamente nos anos de 2004 a 
2008, até sofrer um “Boom” de crescimento no ano de 2009, provavelmente 
devido à crise que se deu em 2008 nos Estados Unidos e se alastrou pelo 
mundo, devido a ser um investimento de renda fixa, investidores resolveram 
migrar e passar a investir nas debêntures. 
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Figura 5 – Número de Emissões de Debêntures

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bovespa (2013) 

A BM&FBOVESPA (2012) cita algumas vantagens das empresas em 
emitir debêntures, estas são: 

Captação de Recursos para Investimentos: é um meio alternativo aos 
financiamentos bancários, abrindo para a companhia um amplo ambiente para 
investidores potenciais, tanto no Brasil quanto no exterior. 

Reestruturação de Passivos: Um meio de consolidar dividas de diversas 
naturezas da empresa, e têm como vantagens a diminuição de seu custo 
médio (inclusive o custo e a complexidade da administração da dívida), o 
alongamento e a adequação do seu perfil e a diminuição significativa das 
garantias utilizadas na captação de recursos. 

Securitização de Recebíveis: É uma operação que envolve a venda de 
recebíveis de uma empresa originária para uma segunda, qualificada como 
Sociedade de Propósito Específico (SPE). Esta última tem como único objeto o 
acolhimento dos créditos, adquiridos com os recursos provenientes de uma 
emissão de debêntures. 

Na securitização de recebíveis, o risco de crédito dos recebíveis é 
separado do risco de crédito da companhia originária, possibilitando uma 
emissão que em muitos casos não poderia ser realizada por esta companhia. 
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A SPE realiza ainda uma segunda emissão particular de debêntures, 
além da principal, que é subscrita pela companhia originária e serve para zerar 
o resultado financeiro da SPE, decorrente de lucros oriundos de repactuações 
vantajosas e ganhos de aplicações financeiras. Quando as debêntures são 
resgatadas, a SPE automaticamente se extingue. 

Flexibilidade do Valor Mobiliário: a debênture é um título bastante 
flexível que viabiliza a montagem de operações de médio e/ou longo prazos 
dentro das necessidades da emissora. São instrumentos de captação 
extremamente maleáveis em termos de garantias, prazo, conversibilidade em 
ações, remuneração, além de oferecer a possibilidade de repactuação ou 
mudança de suas características por Assembleia Geral de Debenturistas 
(AGD). 

Agilidade na Captação de Recursos: com o procedimento simplificado de 
registro e a possibilidade de registro de um Programa de Distribuição junto à 
CVM, é possível aos emissores grande rapidez na emissão de debêntures e 
captação de recursos de maneira mais ágil, por exemplo, num momento em 
que as taxas de juros são atraentes. 

Entrada no Mercado Acionário: o lançamento de debêntures pode ser 
considerado como um estágio preliminar a uma plena abertura de capital 
realizada por meio da emissão de ações, especialmente no caso de debêntures 
conversíveis. 

Essas debêntures possuem uma cláusula de conversibilidade que 
estabelece condições, preço e período para que as debêntures se convertam 
em ações. 
2.4.2.2 Outros 

Outros exemplos de possíveis investimentos utilizando de renda fixa são 
ressaltados por Toledo (1997), tais como: 
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Bonds 

São títulos de longo prazo emitidos no mercado internacional, com 
remuneração em moeda local ou estrangeira, para alongamento e 
diversificação do passivo da sua empresa e/ou financiamento de investimentos. 
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) ou de 
Agronegócios (CRA)  
 São títulos de longo prazo estruturados para captação de recursos com 
lastro em recebíveis imobiliários ou do agronegócio, respectivamente. 
Fundos de investimento em Direito de Nota Creditórios 

São fundos de investimento em direitos creditórios utilizados para a 
captação de recursos através da securitização de recebíveis das empresas. 
Notas Promissórias 

São títulos de curto prazo (máximo de um ano) emitidos por empresas, 
geralmente utilizados como ponte para viabilizar financiamentos de longo 
prazo. 
2.5 Vantagens e desvantagens, mercado de crédito x 
capital (títulos) 

Diferentes autores apontam para as vantagens e desvantagens 
existentes em cada um dos mercados.  

Correntes como a de Singh e Weisse (1998 apud Carneiro, 2009), 
defendem que o sistema de crédito dá maior capacidade de avaliar riscos e 
performances dada a qualidade superior das informações que decorreria da 
relação de entre tomador e emprestador. Essa especial associação pode 
também dar um suporte a uma oferta de fundos por parte dos bancos muito 
menos volátil comparativamente àquela originada no mercado de capitais. 
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Certos autores (Bacha, 2005; Castro, 1979; Pinheiro, 2014) defendem a 
superioridade do financiamento via mercado de capitais ao sistema de crédito, 
devido à sua independência em relação ao sistema bancário e da relação 
direta entre investidores e poupadores, que podem atenuar problemas de 
fragilidade financeira possíveis quando o financiamento se concentra demais 
no sistema de crédito. 

Lameira (2003) cita algumas das vantagens do investimento via mercado 
de capitais, estas são: Uma maior capitalização e com isso menor risco 
financeiro para a empresa;  Novos relacionamentos com os funcionários, por 
meio de bônus distribuídos em forma de ações: amplia a participação dos 
funcionários nas decisões, fazendo com que cresçam e lucrem junto com a 
empresa; Incentivo a profissionalização dos funcionários da empresa: 
desencadeia a aceleração da profissionalização devido à possibilidade de 
serem eleitos conselheiros representantes dos novos acionistas, exigindo uma 
administração profissionalizada, além disso, existe a necessidade de 
treinamento para acionistas majoritários que ocupam cargos de direção; 
Melhoria da imagem da companhia: a transparência e a confiabilidade exigida 
das informações básicas tornam-se um diferencial competitivo, o que facilita os 
negócios e atrai o consumidor final, ganhando reconhecimento e espaço no 
mercado. Logo em conclusão Lameira (2003, p.58) “os custos de captação no 
mercado de capitais são geralmente menores que os custos de captação de 
recursos do resto do sistema financeiro”.  

Com relação às desvantagens, o primeiro ponto a ressaltar é o 
compromisso de prestar informações econômico-financeiras, as empresas têm 
de serem auditadas externamente bem como outras informações corporativas, 
tanto por ocasião da abertura e emissão dos valores mobiliários, como 
posteriormente, para manutenção da condição de companhia aberta e listada 
em bolsa ou mercado de balcão organizado (CASAGRANDE, 2000).  

Já Assaf Neto (2003, p.246) aponta mais algumas desvantagens, como 
a distribuição obrigatória de dividendos: pagamento de aproximadamente 25% 
do lucro da empresa à entrada de novos acionistas na empresa; Publicação e 
levantamento periódica de informações ao mercado: isso privilegia as 
empresas concorrentes fechadas, possibilitando acesso as informações 
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relativas à situação econômica e financeira da empresa que abriu o capital; A 
criação de departamento de relações com o mercado assim gerando aumento 
dos custos administrativos. 
2.6 Considerações finais:  
 O mercado de capitais é um mercado muito diversificado, tendo 
inúmeros tipos de participantes e reguladores, também apresenta instrumentos, 
para todos os tipos de indivíduos, tanto pessoa física quanto jurídica. Sua vasta 
gama de instrumentos se divide em dois grupos renda variável para os 
investidores mais “ousados” quem não tem como saber seus retornos devido a 
flexibilidade do mercado. E a renda fixa para os investidores mais 
conservadores, onde seus investimentos são decididos no momento da 
contratação. Um bom exemplo são as debêntures que asseguram aos titulares 
direito a crédito contra a companhia e preferência quanto a retornos sobre o 
capital aplicado. 
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 3 Mercado de capitais brasileiro       
 Ao longo das últimas décadas, o mercado de capitais brasileiro passou 
por enormes transformações. Seguindo esse princípio, é mostrado de forma 
mais detalhada o mercado de capitais brasileiro: começando em sua evolução, 
citando um pouco sobre seus participantes, reguladores e a bolsa de valores 
do país. É tratado também das formas pelas quais as empresas podem operar 
em tal mercado. 
3.1 Evolução  

Com a reforma dos mercados (financeiros e de capitais) iniciada na 
década de 1960, é possível perceber que todos os grandes movimentos do 
mercado foram precedidos de um conjunto de ações público – privadas.  

Baseado em CVM (2013), Pinheiro (2014) e Bovespa (2012-2014), a 
evolução do mercado por intervalos de tempo, desde sua criação à sua 
atualidade é descrita a seguir. 

O mercado de capitais brasileiro era praticamente inexistente antes da 
década de 1960. As pessoas voltavam seus investimentos para ativos reais 
(imóveis), desconsiderando ativos públicos e privados. Fatores como alta 
inflação legislação limitando a 12% ao ano a taxa de juros, falta de estrutura 
das bolsas e corretoras, entre outros, minavam o desenvolvimento de um 
mercado de capitais no país que ficava restrito a poucos negócios com ações 
de algumas empresas. 

Com a entrada de um novo governo em 1964, inúmeras mudanças na 
economia foram promovidas; a mudança do sistema financeiro e sua legislação 
foram uma das mais importantes, com isso gerou a implementação de novas 
leis. Estas leis que fundaram a correção do mercado monetário e reforma 
bancaria (Lei n°4595, de 31 de dezembro de 1964), bem como a primeira lei de 
mercado de capitais que condicionou esse mercado e estabeleceu medidas 
para seu desenvolvimento (Lei n°4728, de 14 de Julho de 1965). 

Com essa nova legislação, várias mudanças foram implantadas no 
mercado acionário como a criação de bancos de investimento, a quem foi dado 
a central tarefa de desenvolver a indústria de fundos de investimento, também 
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houve a revisão da legislação sobre as bolsas de valores, a transformação do 
nome de corretores de fundos públicos para sociedade corretoras de títulos 
públicos e valores mobiliários, obrigando a sua profissionalização. 

Foi criado uma administração para supervisionar o mercado de capitais, 
papel hoje desempenhado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 
tem o intuito de fiscalizar e regular o mercado, intermediários financeiros, a 
bolsa de valores e empresas de capital aberto. 

Foram criados, simultaneamente, meios para incentivar a população a 
investir no mercado acionário. A lei de decreto 157, possibilitou a criação dos 
fundos 157(o destaque desses incentivos), onde este fundo permitia os 
contribuintes de impostos utilizar uma parte dos mesmos para a aquisição de 
quotas de ações de empresas abertas. 

Durante a década de 1960 também houve a criação da Anbid – 
Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento, do 
Ibmec – Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, da Abamec – Associação 
dos Analistas de Mercado de Capitais, etc. O Ibovespa o índice da bolsa de 
São Paulo apresentou nesse período uma evolução de 800% em dólares de 
Janeiro de 1968, momento de sua criação, a Junho de 1971, o chamado ‘’ 
Boom de 71’’. 
 Com uma tentativa de recuperação do mercado acionário em 1976 
foram introduzidas a nova lei das sociedades anônimas (Lei n°6404, de 15 de 
Dezembro de 1966), e a segunda lei do mercados de capitais que criou a CVM 
– Comissão de Valores Mobiliários (Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976), 
que substituiria a diretoria de mercado de capitais do Banco Central do Brasil. 

No decorrer da década de 1970 e 1980 houve criação dos fundos de 
pensão (Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977), fundação da Abrasca – 
Associação Brasileira das Companhias Abertas, da Abrapp – Associação 
Brasileira do Fundos de Pensão, e outras entidades como Adeval, Ancord, 
Andima, etc., anteriormente criadas. Durante o período de 1983 a 1986, o 
Ibovespa valorizou 600% em dólares.  

Mesmo diante das inovações e esforços mencionados anteriormente, a 
capitalização do mercado de capitais em 1990, independente dos esforços 
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realizados no seus 20 anos de desenvolvimento, representava apenas 
aproximadamente 3% do PIB do país. 
 Na década de 1990, com o Plano Collor, uma nova legislação foi criada 
para a entrada de investidores estrangeiros em bolsa, foi acelerado o 
movimento de abertura da economia brasileira e consequentemente a 
participação de investidores estrangeiros no mercado acionário. Ainda a CVM 
lançou o primeiro Plano Diretor de Mercado de Capitais, houve a estabilização 
do sistema financeiro bancário, após a crise que seguiu a implementação do 
Plano Real, o controle da inflação e a evolução das privatizações, fazendo com 
que setores de grande importância adentrassem o mercado de capitais que 
estava em passo ao desenvolvimento. 

Com a abertura econômica, foi gerado um período de amadurecimento 
no mercado de capitais, mas com a enorme fuga dos investidores estrangeiros 
gerado pela perda de direitos dos minoritários e o aumento do custo de 
transações em bolsa. A Contribuição Provisória sobre Movimentações 
Financeiras (CPMF) fez com que o mercado de capitais diminuísse seu 
crescimento, pois o número de empresas que abriram capital diminuiu e o 
número de negociações em bolsa também, com isso fazendo o Ibovespa 
diminuir junto. Foi criado na Bovespa no ano de 2000 o novo mercado, este 
proporcionava, melhores condições de governança corporativa para as 
empresas, a lei das S.As foi alterada com autorização do congresso, gerando a 
recriação dos direitos do minoritários e impulsionando a CVM a retirar a CPMF 
para negociações em bolsa. O IBMEC foi estipulado a coordenar um novo 
plano diretor de mercado de capitais, que seria apresentado ao futuro 
presidente da república em 2002.  

Com a vitória do presidente Lula nas eleições de 2002, foi criado uma 
equipe de trabalho de mercados de capitais e poupança de longo prazo pelo 
ministério da fazendo com o intuito de debater com o comitê executivo do plano 
diretor de mercado de capitais execução de 50 propostas contidas no plano 
diretor, onde 90% delas foram feitas entre o final de 2007 e início de 2008 

Com a falência do Banco Lehman Brother a crise de mercado 
financeiros internacionais que vinha se ampliando desde 2007, estourou em 
2008, gerando em apenas 6 meses um queda alarmante do índice Bovespa. 
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Este, que em maio de 2008 havia atingido aproximadamente 73.500 pontos, 
caiu para aproximadamente 29.800 pontos. 

O arrastamento da crise que se iniciou como uma crise financeira e 
posteriormente tornou-se um crise econômica, gerou diversas repercussões no 
mercado de capitais brasileiro que no ano de 2007 era o principal agente de 
financiamento de longo prazo das empresas no país. O volume de recursos 
captado pelas empresas via mercado de capitais atingiu aproximadamente R$ 
110 bilhões enquanto o volume de financiamentos do BNDES foi de 
aproximadamente R$ 66 bilhões 
 No período recente o mercado de capitais brasileiro mostra um 
crescimento grande na capitalização de mercado, que é a soma do valor de 
todas as companhias com ações listadas na bolsa. No ano de 2006 para 2007 
o crescimento foi de R$0,7 trilhões, nos anos de 2007 e 2008 se manteve 
estável em R$2 trilhões, já no ano de 2009, devido à crise financeira 
internacional, começada em 2008, fez com que o mercado de capitais recuasse 
R$0,2 trilhões, voltando a crescer novamente no ano de 2010 para R$2,3 
trilhões e seguiu em crescimento até 2013 com R$2,4 trilhões. Em 2014 houve 
uma ligeira queda de 0,2 trilhões de reais; em comparação entre os anos de 
2006 e 2014 o mercado de capitais teve uma ótima valorização na 
capitalização.  
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Figura 6 – Capitalização de mercado Média (R$ Trilhões)

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bovespa (2010;2014)  

3.2 Participantes  
Há diversos tipos de agentes que atuam no mercado de capitais 

brasileiro, conforme BB (2010) apresenta, há oito tipos de agentes e estes são:  
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 Agentes de Custodias 

De acordo com Pinheiro (2014) os principais aplicadores de recursos no 
mercado de capitais brasileiro são: 

 Fundos de Pensão (Fundações)  
 Investidores Estrangeiros - Anexo IV e Fundos de Renda Fixa  
 Tesouraria dos Bancos  
 Sistema BNDES - BNDESPAR  
 Companhias Seguradoras  
 Outras Pessoas Jurídicas  
 Pessoas Físicas 

3.3 A Bolsa de valores no Brasil 
 Para conhecer a bolsa de valores no Brasil (BMF&BOVESPA), deve-se 
compreender primeiramente a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) e a 
BM&F (Bolsa de mercadorias e futuros). 
  
3.3.1 BOVESPA 
 De acordo com a CVM (2013), a BOVESPA (Bolsa de Valores de São 
Paulo) é o único mercado de negociação de ações de empresas do Brasil, 
maior bolsa de valores da América Latina e a oitava maior do mundo. Após a 
abertura de capital em 2007, a Bovespa se caracteriza como uma empresa 
S.A.  

O índice do mercado acionário brasileiro e principal índice da Bovespa é 
o Ibovespa, consiste no comportamento médio das ações principais 
transacionadas em bolsa e o perfil de negociações à vista observadas nos 
pregões da BOVESPA. Baseando-se no índice é possível observar como o 
mercado de ações se movimentou durante os anos. A figura abaixo mostra a 
variação do índice entre os anos de 2000 e 2014.  
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Figura 7 – Índice Ibovespa 2000-2014 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bovespa (2005;2010;2014) 
Como visto na figura a cima o índice sofre uma pequena queda no ano 

de 2000 a 2002, para depois ter um crescimento expressivo de 2003 a 2007: 
devido à crise financeira mundial, sofreu um abrupta queda nos anos de 2007 
e 2008, voltando a crescer entre 2008 e 2009, mantendo-se constante entre 
2009 e 2010 e variando até o período recente.    

Há certa dificuldade das empresas menores adentrarem o mercado de 
capitais, mas atualmente há programas feitos pelo Bovespa para tentar mudar 
isso. Um exemplo desses programas, é o “Bovespa Mais”. A CVM ressalta 
que:  

As empresas candidatas ao Bovespa Mais são aquelas que desejam 
ingressar no mercado de capitais de forma gradativa, ou seja, que 
acreditam na ampliação gradual da base acionária como o caminho 
mais adequado à sua realidade, destacando-se as de pequeno e 
médio porte que buscam crescer utilizando o mercado acionário 
como uma importante fonte de recursos (CVM, 2013, p.243).  

VALORES MOBILIARIOS 
Na figura abaixo, em ordem alfabética, a lista dos valores mobiliários 

passíveis de negociação nos sistemas eletrônicos da BOVESPA: 
Figura 8 – Valores Mobiliários Negociados na BOVESPA 
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Ações 
Bônus de Subscrição 
BrazilianDepósitoryReceipts– BDR 
Certificados de Investimento Audiovisual 
Certificados de Depósitos de Ações 
Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC 
Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI 
Cotas de Fundos de Índices – ETF 
Cotas de Fundos de Investimento em Cotas de FIDC - FIC/FIDC11 
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC 
Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários – FII 
Debêntures 
Direitos e Recibos de Subscrição 
Futuro de Ações 
Notas Promissórias 
Opções Não Padronizadas – Warrants 
Opções sobre Ações 
Opções sobre Índices 
Termo de Debêntures  
Termo de Ações   Fonte: Bovespa 

3.3.2 BM&F 
A BM&F foi fundada no início do ano de 1986. Teve sua posição 

fortalecida no mercado nacional na década de 1990, fixando-se como o centro 
dominante de negociações e derivativos em toda américa latina. Em 2002 
supervisionou a criação da bolsa brasileira de mercadorias e adquiriu 
participação majoritária na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com foco de 
disponibilizar um conjunto integrados de serviços. Já em 2007 a BM&F deu 
início ao seu processo de abertura de capitais, que ocorreu ao final desse 
mesmo ano.  

As ações da BM&F se lançaram no novo mercado da Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa), negociadas sob o código BMEF3 em 30 de novembro 
de 2007. 
 3.3.3 BMF&BOVESPA 

 A criação da BMF&BOVESPA aconteceu devido a fusão da Bolsa de 
mercadorias & Futuros e a Bolsa de valores de são Paulo em 8 de maio de 
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2008. A nova bolsa em termos de valor de mercado já surgiu como umas das 
maiores do mundo e a maior da América latina. Atualmente a BMF&BOVESPA 
é a única bolsa operando no Brasil, seus mercados envolvem tanto renda 
variável quanto renda fixa pública ou privada tais como: ações, debêntures, 
contratos futuros, etc. 

3.4 Agentes Reguladores 
Segundo a CVM (2013) há órgãos normativos que se responsabilizam 

pelo mercado de capitais.  
O Brasil tem como primordiais responsáveis pela regulação das 

atividades realizadas nos mercados financeiros e de capitais o Conselho 
Monetário Nacional (CMN), o BACEN e a CVM, pertencendo ao BACEN e CVM 
a supervisão e o monitoramento no âmbito de suas convenientes áreas de 
atuação. Além das atividades de gerenciamento de risco e da CVM, o BACEN 
tem como encargo a supervisão e regulamentação as câmaras de liquidação 
da BM&FBOVESPA. 

O órgão federal, que foi atribuído pelo Ministério da Fazenda com 
objetivo de regular e supervisionar o mercado de capitais brasileiro, quanto a 
outras instituições financeiras ou instituições autorizadas a operar no mercado 
pelo banco central foi a Comissão de Valores Brasileiro (CVM). A CVM tem 
como papel um dos seus papeis principais o monitoramento das atividades das 
companhias abertas, o mercado de futuros, de bolsa, de balcão e membros do 
sistema de distribuição mobiliários como os dirigentes de fundos de ativo. Outro 
papel da CVM é a capacidade de classificar certo mercado em “mercado 
organizado” ou “mercado organizado de balcão”, onde ela se baseia 
primeiramente nas regras de plataformas ou sistemas. A bolsa de valores 
brasileira é classificada em mercado organizado. 

 
3.5 O acesso das empresas ao mercado de capitais  

Há inúmeras empresas espalhada pelo Brasil, diversos tipos e diversos   
tamanhos, mas de acordo com Castro (1979), apenas as empresas mais     
lucrativas e eficientes poderiam utilizar do mercado de capitais. Um dos pontos 
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importantes que antes devem ser seguidos, aponta geralmente que as 
grandes empresas podem utilizar do mercado de capitais por serem mais 
confiáveis e terem uma facilidade e rentabilidade melhor para poderem ser 
empresas de capital aberto, nunca desconsiderando as empresas de pequeno 
e médio porte; com isso ressaltando suas dificuldades de entrar nesse 
mercado.    

Alocação de poupança através do mercado de ações aponta uma 
discrição, geralmente a favor das maiores empresas justamente por 
terem maiores facilidade e rentabilidade em se organizarem como 
empresas abertas, embora as pequenas e médias empresa possam 
desempenhar papel relevante no processo de desenvolvimento. As 
grandes empresas tendem a ser mais conhecidas pelo público 
investidor e fornecem um volume maior de informações do que 
empresas de menor porte, o que facilita a emissão de títulos A 
propósito, as grandes empresas são, também, as que apresentam 
maior possibilidade de acesso a outras fontes de capitalização, como 
banco, o Governo e fontes externas (CASTRO, 1979, p32).  

 De acordo com Pinheiro (2015) o mercado de capitais realiza o papel 
mais expressivo de financiamento das empresas. São oferecidos inúmeros 
instrumentos de financiamento a médio e longo prazo, para suprir carecimentos 
dos agentes econômicos, tais como: os debêntures, fundos de investimento em 
direitos creditórios (FIDCs) e certificados de recebíveis imobiliários(CRIs), 
títulos externos. Fornece ainda financiamento com prazo indeterminados como 
operações que envolvem emissões de ações. 
 
3.5.1 Initial Public Offering (IPO) 

Um IPO (Initial Public Offering) ou OPI, é uma sigla para Oferta Pública 
Inicial. Como o próprio nome diz, é o processo de lançamento inicial de ações 
junto ao mercado, isto é, quando uma empresa vende pela primeira vez ações 
para o público. É o processo pelo qual uma empresa se torna uma empresa de 
capital aberto e a primeira vez que os fundadores da empresa renunciam de 
parte da propriedade aos acionistas em geral (CARVALHO, 2000). 
 De acordo com Pinheiro (2015), na metade dos anos 2000, 
impulsionadas pelo alto desempenho da economia, as empresas foram à bolsa 
de valores como nunca antes, assim crescendo muito o número de IPOs nos 
de 2004 a 2007. 
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Já em 2008 ocorreu aprofundamento da crise imobiliária dos Estados 
Unidos da América (EUA) seguida da falência de um tradicional banco de 
investimentos, o Lehman Brothers, este foi o estopim que o marcou início do 
efeito sistêmico nos mercados financeiros mundiais, acarretando perdas 
aproximadamente de US$50 trilhões em ativos no mercado financeiro. Com 
aprofundamento da crise, houve grande desvalorização das bolsas ao redor do 
mundo e o número de IPOs foi drasticamente reduzido em 2008, assim 
aumentando ainda mais destaque ao período de 2004 a 2007. 

Este desempenho e queda pode ser acompanhado na figura abaixo 
entre os anos de 2004 à 2013. 

Figura 9– Número de Empresas que abriram o capital 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bovespa (2014)  

3.5.2 Abertura de capital 
O objetivo principal na abertura do capital das empresas é a captação de 

recursos para financiar a atividade, tal como ampliar e diversificar os produtos e 
serviços oferecidos pela companhia.  Empresas que dispõem do objetivo de 
progredir no mercado, usam a abertura do capital como uma forma de crescer 
diferente de precisar investir recursos próprios, ou então, que necessitem 
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recorrer a empréstimos no mercado financeiro, o que muitas vezes é muito 
mais custoso.  
3.5.2.1 Decisão da abertura de capital 

A decisão de abrir o capital da empresa, não deve apenas estar 
associada a captação de recursos. Quando pesquisas feitas, para 
planejamentos empresarial, mostram futuras necessidades, os dirigentes ou 
mesmo os próprios acionistas, podem solicitar colocações secundarias ou 
primarias de pequeno porte no intuito de preparar a empresa e o mercado para 
uma posterior operação. (PINHEIRO, 2015).  

Comumente as empresas que abrem o capital são empresas de grande 
ou médio porte, mas o ingresso de empresas de menor porte no mercado não 
só é possível, como necessário. As exigências legais e as demandas do 
mercado para com uma companhia aberta não implicam perda da necessária 
confidencialidade empresarial (CASAGRANDE, 2000) 
3.5.2.2 Vantagens da abertura de capital 
 Pinheiro (2015) e Casagrande (2000), apresentam algumas das 
vantagens para abrir capital, tais como: A empresa melhora sua imagem 
institucional e fortalece o relacionamento com seus públicos; Captação de 
recursos de longo prazo para investimento ou reestruturação de passivos; 
Novo relacionamento com funcionários; Liquidez patrimonial para os sócios 
originais onde permite esses sócios vender parte das suas ações em busca de 
capital; utilização de ações como forma de pagamento em aquisições; 
Profissionalização; A empresa passa a ter mais acesso ao capital; Etc.  
 
3.5.2.3 Dificuldades para a abertura 
 Estudos realizados pelo CEMEC (Centro de estudos do IBMEC), 
mostram diversos fatores que dificultam a abertura de capital de uma empresa. 
Problemas como a partilha do controle da empresa são um fator de suma 
importância, muitas vezes a abertura não acontece por este fato. Outros 
problemas apresentados pelo CEMEC são os altos custos que seriam 
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realizados na abertura, requisitos excessivos necessários para serem 
adotados. 

A abertura de capital também seria indesejável devido às dificuldades 
relativas a transparecer informações para concorrentes, possibilitando uma 
vantagem no mercado para esses.  

 
3.5.3 Oferta pública de aquisição de ações (OPA) 
 Prado (2006) aborda que uma “Oferta pública de aquisição de ações” 
(OPA) é uma operação por meio da qual uma companhia ou titulares de 
valores mobiliários de sua emissão promovem a colocação de ações ou outros 
valores mobiliários no mercado de capitais com o objetivo de captar recursos 
no mercado. 

Uma das formas de OPA é o IPO, que se refere às ofertas médiante as 
quais uma companhia fechada decide acessar o mercado promovendo pela 
primeira vez a distribuição pública de valores mobiliários de sua emissão, 
tornando-se, assim, uma empresa de capital aberto. 

Ao adquirir ações de uma companhia o investidor torna-se seu sócio, 
pois passa a deter uma parte de seu capital. 
 
3.6 Considerações finais 

Como apresentado o mercado de capitais brasileiro sofreu inúmeras 
mudanças para chegar como é hoje. Sua evolução começa em 1960, com a 
reforma do mercado que foi o ponto de partida para esse crescimento, com ela 
houve a criação de inúmeras leis e órgãos reguladores, as bolsas de valores se 
unificaram em apenas uma durante os anos, a BM&FBovespa fundada em 
2008. 

Outro ponto abordado foi o da ligação entre o mercado de capitais e as 
empresas no Brasil. Passando desde o acesso da empresa ao mercado de 
capitais até sua decisão em abrir o capital, consequentemente lançando sua 
primeira IPO. 
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Considerações Finais  

O presente trabalho propôs Identificar as principais formas de 
financiamento das empresas – crédito bancário e mercado de capitais, 
focando-se em mercado de capitais. Como foi mostrado há diversos tipos de 
financiamento pela qual as empresas podem recorrer e o mercado de capitais 
ainda tem muito para oferecer para as empresas. Foi mostrado que o mercado 
de capitais oferece instrumentos que permitem ir além do financiamento 
bancário, como títulos de dívidas como ações e que isso proporciona maior 
variedade de investimentos para os poupadores. Verifica-se que as empresas 
são divididas em todos os tipos de tamanhos e cada uma usa seu próprio meio 
de financiamento: empresas pequenas focam no financiamento baseado em 
seus próprios lucros ou empréstimos bancários; já as grandes tem os mesmos 
meios de financiamento das pequenas, mas ainda podem optar pela 
possibilidade de adentrar ou não o mercado de capitais. Em que cada tipo de 
investidor pode optar pela forma de investimento que melhor lhe agradar, tanto 
renda variável quanto renda fixa.  

O estudo foca-se em conhecer o mercado de capitais brasileiro que 
sofreu inúmeras mudanças para chegar como é hoje. Sua evolução começa 
em 1960, com a reforma do mercado financeiro que foi o ponto de partida para 
esse crescimento, com ela houve a criação de inúmeras leis e órgãos 
reguladores, as bolsas de valores se unificaram em apenas uma durante os 
anos, a BM&FBovespa fundada em 2008. 

Depois do estudo dá evolução do mercado de capitais no Brasil, o 
objetivo do trabalho foi apresentado: os tipos de financiamento das empresas 
no mercado de capitais brasileiro. Foram apresentados como as empresas 
podem acessar o mercado de capitais e como é feita essa abertura, mostrando 
suas vantagens e desvantagens. Verificam-se que há muito potencial para as 
empresas adentrarem o mercado de capitais, este deve ser mais explorado e 
incentivado tanto o uso para investidores quanto para tomadores. Investidores 
e empresas têm que mudar mentalidade procurar conhecer e adentrar a bolsa. 
Uma continuidade de pesquisa baseando nesse trabalho seria o estudo das 
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empresas de médio e pequeno porte, o motivo delas não adentrarem o 
mercado de capitais. 

Por fim, respondendo perguntas geradas pela hipótese, onde seria viável 
ou não as empresas abrirem o capital, pois apesar das vantagens do mercado 
de capitais, a abertura de capital não é boa em qualquer momento, mas sim 
planejada previamente. Neste momento de crise, por exemplo, não seria um 
bom momento.  
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