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Capitalismo 
sem (mercado de) capitais



Beleza americana
• A violência foi a “parteira da história” norte-americana, 

devido a quatro guerras decisivas: 
a Guerra da Independência, a Civil e 
as I e II Guerras Mundiais. 

1. Em 1775-83, as 13 colônias lutaram contra 
o controle da metrópole inglesa 
(Declaração de Independência em 1776). 

2. Em 1861-65, resolveu-se a questão do poder interno e 
do tipo de capitalismo que adotaria. 

3. Em 1914-19, modificou sua inserção na economia mundial, 
assumindo o papel de centro cíclico principal. 

4. Em 1939-45, superou de vez sua antiga introversão, 
construindo uma ordem mundial sob sua hegemonia. 3



Aspecto distintivo da 
sociedade americana

• Um aspecto distintivo da sociedade americana foi 
a ocupação das “terras livres” existentes a Oeste. 

• A política de terras americana começou logo depois da 
Guerra de Independência, com a Ordenança de 1787, 
que expropriou e reservou para a União 
os territórios indígenas do Oeste. 

• Nascia assim o “domínio público”, colocando 
milhões de acres de terras em posse do governo federal, 
à medida que as aquisições e anexações
aumentavam o território do país.
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Em 1803, os EUA adquiriram dos franceses a Lousiana, 
por 15 milhões de dólares (ou 257 bilhões de dólares em valores atualizados). 
Em seguida, em 1819, compraram a Flórida da Espanha por apenas 5 milhões de 
dólares. O Oregon, na costa do Pacífico, cedido pela Inglaterra em 1846, saiu de 
graça, e o Alasca, comprado da Rússia em 1867, custou 7 milhões de dólares.
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contra	o	mito-fundador	do	
liberalismo	norte-americano

• Também	nos	Estados	Unidos	o	Estado	foi	o	maior	indutor	de	
crescimento	e	inovação:	a	infraestrutura	básica	para	o	avanço	de	
ferrovias	a	universidades	partiu	de	políticas	de	gastos	públicos	
estaduais	e	municipais, e	não	ocorreria	só	com	forças	privadas.

• A	situação	dos	EUA	no	século	XIX	é	bem	próxima	daquela	vivida	
pelos	países	com	atraso	histórico	que	não	prescindiram		da	
intervenção	estatal	com	políticas	de	desenvolvimento	para	
conquista	do	território,	construção	nacional	e	industrialização.

• Vendendo	terras	federais,	o	governo	aumentava	seu	orçamento	e	
traçava	diretrizes	destinadas	à	construção	de	ferrovias	e	escolas;	
exército e	correios se	transformaram	no	maior	serviço	estatal.
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Distintas políticas de 
terras e imigração

• Nos EUA, 
a Lei da 
Colonização (1862) 
garantia que 
somente poderia ter 
direito à propriedade 
da terra 
quem nela morasse 
e trabalhasse.

• No Brasil, 
pela Lei de Terras
(1850) 
só poderia ter terra 
quem as comprasse 
e legalizasse as 
áreas nos cartórios
mediante o 
pagamento de taxa 
à Coroa.



8

Distintas políticas de 
terras e imigração

• Uma política de terras e 
imigração foi responsável: 

1. por levar aos EUA cerca de 
60% dos imigrantes que 
cruzaram o Atlântico entre 
1800 e 1914; 

2. pela distribuição de 
pequenos lotes de terras;

3. pela formação de grande 
mercado interno.

• O Brasil recebeu 
aproximadamente 
10 vezes menos 
imigrantes do que 
os Estados Unidos, 
no mesmo período.

• Manteve estrutura agrária 
altamente concentrada
como uma das suas 
características básicas.

• Seu mercado interno é 
¼ do norte-americano.
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Análise com perspectiva histórica
• A especificidade histórica do desenvolvimento 

capitalista no Brasil está em seu momento: 
a fase monopolista. 

• Antes dela, em fase competitiva, desenvolveu-se 
o capitalismo nos países anglo-saxões. 

• Constituiu lá – na Inglaterra e nos Estados Unidos
– “economia de mercado de capitais”. 

• Verdadeiramente, até hoje, foram os únicos 
lugares onde esta se desenvolveu plenamente. 
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Economia de mercado de capitais

• Nos EUA, Governo e ferrovias cediam as terras ou 
as vendiam a baixo custo, para americanos e imigrantes 
alargarem as fronteiras econômicas do país.

• As estradas de ferro uniam as zonas agrícolas do oeste 
aos mercados consumidores do leste.

• A operação das empresas ferroviárias –
algumas das maiores empresas do mundo até então –
apresentava requerimentos financeiros maciços. 

• Deu margem ao surgimento dos bancos de investimento, 
bem como à centralização e institucionalização do 
mercado de capitais, com lançamento de ações
na Bolsa de Nova York. 
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Salto de etapas do
capitalismo norte-americano

• Nos Estados Unidos, no período da 
Grande Crise de 1873 a 1905, iniciou-se 
o processo de concentração.

• O nível de escala mínima de produção requerido 
para se explorar o amplo mercado interno era alto.

• As sociedades anônimas, 
a intervenção protecionista do Estado no mercado e
a formação de cartéis permitiram fusões e 
aquisições de empresas, via mercado de ações, 
principalmente em períodos de crise.
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Mercado de ações nos Estados Unidos

• Diversificaram-se 
as modalidades 
operacionais: 
– sociedades por 

ações, 
– títulos hipotecários, 
– lançamento de 

debêntures, etc. 

• Trata-se de 
movimento histórico
tão específico que 
o torna um caso único, 
dificilmente repetível. 

• É inapropriado o tomar 
como modelo 
a ser copiado 
sem adaptação.
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Esquema tripartite de investimentos
• No Brasil, o Estado (à custa de imenso e contínuo 

endividamento) teve que se encarregar da tarefa de 
industrialização pesada, devido aos seus grandes riscos. 

• A insuficiente mobilização e concentração de capitais
pelos empresários brasileiros, em face da envergadura 
dos empreendimentos, afastou-os. 

• Eles tinham oportunidades lucrativas de inversão, 
com baixo risco e diminutas barreiras tecnológicas, 
na medida em que atuassem em mercados protegidos
como o bancário e o de empreitadas de obras públicas. 

• Os investimentos que requisitavam patentes tecnológicas
foram efetuados por empresas estrangeiras. 

• Essas trouxeram capital do exterior; 
não necessitaram emitir ações no país.
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Economia de endividamento
• Os investimentos e, conseqüentemente, as necessidades 

de financiamento das empresas privadas nacionais 
foram limitados e atendidos pelos lucros retidos e 
por créditos de fornecedores e de bancos oficiais. 

• Nunca houve estímulo, pelo lado da demanda de recursos, 
para os proprietários dividirem o poder sobre as empresas. 

• Inclusive, para incentivar a abertura de capital, criou-se 
o expediente (inexistente nos Estados Unidos) de separar 
ações ordinárias e preferenciais como proteção face ao risco 
de perda do controle acionário por takeover hostil. 

• Isso desestimulou o mercado secundário.
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Empresas estatais 
privatizadas e desnacionalizadas

• O movimento da bolsa de valores se 
concentrava em ações das empresas estatais.

• Com o modelo de privatização adotado, 
nos anos 90, acompanhado de desnacionalização, 
perdeu-se oportunidade histórica de se criar 
grandes corporações privadas nacionais, com 
a venda de suas ações  de maneira pulverizada.

• Não se fez a “democratização do capital”, não 
se ampliou a base de acionistas pessoas físicas.



Características	Históricas	do	
Mercado	de	Ações	Brasileiro



Blue	Chips
• A	preferência	dos	mega	investidores,	como	
fundos	de	pensão,	fundos	de	capital	estrangeiro,	
seguradoras,	instituições	financeiras	
e	fundos	diversos,	é	por	grandes	empresas	
que	tenham	muitos	títulos	em	circulação.	

• São	as	empresas	estatais	e	algumas	privatizadas,	
cujos	papéis	contam	com	pronta	liquidez	e	
grande	volume	em	circulação,	que	estão	em	
condições	de	absorver	as	ordens	de	compra	e	
venda	dos	investidores	institucionais.	
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Blue	chips	X	ações	sem	liquidez
• A	concentração	do	mercado	acionário	em	papéis	das	
empresas	estatais	(e	ex)	é	explicada	pela	possibilidade	
das	operações	especulativas no	mesmo	pregão	
(day	trade),	no	mercado	de	opções	e	de	futuros.	

• As	empresas	privadas,	em	geral,	não	preenchem
os	requisitos	necessários	para	mercados	mais	
especulativos.	

• Os	empresários	do	setor	privado	não	permitem	que	
parcelas	significativas	ou	dominantes	do	capital	da	
empresa	caiam	em	poder	do	mercado.	 18



Escassez	de	papéis	“segunda	linha”
• Durante	muitos	anos,	a	maioria	das	empresas	deixou	de	fazer	

emissões	públicas,	porque	os	investimentos	eram	diminutos,	
dada	a	estagnação	da	economia,	 e	as	empresas,	capitalizadas,	
preferiam,	no	regime	de	alta	taxa	de	juros,	ter	liquidez	
com	sobras	de	caixa,	para	obtenção	de	receitas	financeiras.	

• Em	vez	de	emitir	ações,	para	colocá-las	junto	ao	público,	
as	empresas	optaram	por	recomprar,	retirar	do	mercado	as	
próprias	ações,	que	estavam	desvalorizadas,	como	investimento.	

• Esse	comportamento	oportunista	das	sociedades	anônimas	
acabou	por	provocar	grande	escassez	de	papéis	
que	o	mercado	costuma	chamar	de	“segunda	linha”.
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Concentração	dos	negócios
• Há	também	relutância	das	empresas	privadas	em	abrir	seu	

capital,	o	que	pode	ser	explicado	pelo	baixo	valor	de	mercado	
das	ações	em	relação	ao	valor	patrimonial.	

• A	concentração	dos	negócios em	Vale	e	Petrobrás	indica	que	
a	bolsa	de	valores	brasileira	não	tem	servido	ao	propósito	de	
capitalização	das	empresas	privadas.	

• O	país	conta	com	apenas	367	empresas	de	capital	aberto,	das	
quais	muitas	só	se	tornaram	sociedades	anônimas	por	casuísmo,	
ou	seja,	para	captar	recursos	esporadicamente	por	meio	de	
debêntures	e	não	para	buscar	sócios	na	bolsa	de	valores.
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nova	carteira	do	Índice	Bovespa	que	vai	
vigorar	de	02/05/2017	a	01/09/2017,	com	base	no	

fechamento	do	pregão	de	28	de	abril	de	2017
• A	carteira	do	Ibovespa	registra	a	entrada	de	Eletrobras	PNB	

(ELET6),	totalizando	59	ativos	de	55	empresas.

• Os	cinco	ativos	que	apresentaram	o	maior	peso	na	composição	
do	índice foram:	Itauunibanco	PN	(11,453%),	Bradesco	PN	
(8,244%),	Ambev	S/A	ON	(7,299%),	Petrobras	PN	(5,331%)	e	
Vale	PNA	(4,727%)

• Para	efeitos	de	comparação,	os	ativos	que	apresentaram	o	maior	
peso	na	composição	da	carteira	anterior	do	índice	válida	de	05	de	
setembro	a	29	de	dezembro	de	2016	foram:	Itauunibanco	PN	
(10,681%),	Bradesco	PN	(7,740%),	Ambev	S/A	ON	(7,183%),	
Petrobras	PN	(6,008%)	e	Petrobras	ON	(4,592%). 21



Ações	preferenciais	X	ordinárias
• No	Brasil,	90%	dos	negócios	são	feitos	com	ações	

preferenciais que	gozam	de	prioridade	em	receber	
dividendos	e	em	caso	de	liquidação	da	empresa.

• Nos	Estados	Unidos	e	na	Inglaterra,	o	percentual	das	ações	
ordinárias com	direito	a	voto	é	de	100%.	

• Se	os	empresários	arriscassem	de	fato	o	controle	das	
empresas,	colocando	mais	ações	ordinárias	em	negociação	
na	Bolsa	de	Valores,	provavelmente,	elas	seriam	melhor	
administradas	e	mais	eficientes,	consequentemente,	
o	mercado	de	capitais	cresceria	muito	mais.
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Perfil	dos	investidores	individuais:
retrato	da	América

• O	investimento	em	ações,	no	Brasil,	está	longe	da	
“cultura” americana,	em	que	os	investidores	de	varejo	
na	Bolsa	de	Valores	de	NY	são	“a	cara	da	América”.	

• Nos	anos	90,	a	proporção	dos	cidadãos	norte-
americanos	que	investiam	em	ações,	seja	diretamente,	
seja	através	de	fundos,	dobrou	para	43%	da	população,	
inclusive	com	a	brusca	mudança	no	perfil	demográfico	
e	etário	dos	investidores,	que,	antes,	costumava	ser	
composto	por	homens	executivos	com	mais	de	50	anos.	

• Essas	alterações	refletiram	a	preocupação	crescente	
com	o	desemprego	e	a	aposentadoria,	nos	EUA.
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Investidores	pessoas	físicas	no	Brasil	
• Nos	anos	90,	estimava-se	que	a	presença	de	pessoas	físicas	no	

mercado	de	ações	brasileiro	não	passava	de	3% do	volume	total	
de	negócios,	mas,	depois	de	atingir	cerca	de	30%,	hoje	é	~	14%.

• Havia	ausência	desses	investidores	pessoas	físicas	por	causa	de	
experiências	insatisfatórias	e	prejuízos	decorrentes	de	quedas	
expressivas	nas	bolsas	de	valores;		desde	1971,	houve	apenas	
5	altas	marcantes	(“picos”):	os	de	1971,	1986,	1989,	1997	e	a	
recente,	com	inéditos	5	anos	seguidos	de	alta,	de	2003	a	2007,	
queda	em	2008,	recuperação	em	2009,	volátil	em	2010,	e	queda
desde	2011	com	a	explosão	da	”bolha	de	commodities”.

• As	altas	taxas	de	juros	atraíam	investimentos	em	renda	fixa,	assim	
como	a	alta	taxa	de	inflação	atraía	para	aplicações	indexadas.	
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Total PF
Qtd % Qtd % Qtd

2002 70.219 82,37% 15.030 17,63% 85.249
2003 69.753 81,60% 15.725 18,40% 85.478
2004 94.434 80,77% 22.480 19,23% 116.914
2005 122.220 78,76% 32.963 21,24% 155.183
2006 171.717 78,18% 47.917 21,82% 219.634
2007 344.171 75,38% 112.386 24,62% 456.557
2008 411.098 76,63% 125.385 23,37% 536.483
2009 416.302 75,37% 136.062 24,63% 552.364
2010 459.644 75,24% 151.271 24,76% 610.915
2011 437.287 74,98% 145.915 25,02% 583.202
2012 438.601 74,70% 148.564 25,30% 587.165
2013 440.727 74,79% 148.549 25,21% 589.276
2014 426.322 75,57% 137.794 24,43% 564.116
2015 424.682 76,23% 132.427 23,77% 557.109
2016 433.759 76,90% 130.265 23,10% 564.024
2017 446.848 77,16% 132.292 22,84% 579.140

*Posição de Março/2017

Distribuição da participação de homens e mulheres 
no total de investidores pessoa física

Ano Homens Mulheres

Obs1:	Critério	considera	o	CPF	cadastrado	em	cada	agente	de	custódia,	ou	seja,
pode	contabilizar	o	mesmo	investidor	caso	ele	possua	conta	em	mais	de	um	corretora.

Obs2:	Conta	ativa	na	CBLC	significa:	
*Investidores	que	possuíam	ações	ou	outros	ativos	na	Bovespa	até	o	último	dia	útil	do	mês	de	referência.	É	o	estoque.
*Estoque:	quantidade	total	de	investidores	que	possuem	ações	ou	outros	ativos	passíveis	de	negociação	na	Bovespa.
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Quantidade de 
Investidores* %

Pessoas Físicas 579.140 96,21%
Homens 446.848 74,23%

Mulheres 132.292 21,98%

Pessoas Jurídicas 22.805 3,79%
TOTAL 601.945

* Contagem dos CPFs/CNPJs de investidores por Agente de Custódia

Quantidades de Investidores Abril/2017
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Participação	dos	Investidores	no	Volume	Total	do	Segmento	Bovespa

Período:	(01	a	11/05/2017)

Tipos		de	 Compras Vendas

Investidores R$	Mil Part.	(%) R$	Mil Part.	(%)

Pessoa	Física 10.579.845 8,40 11.117.831 8,83

	-	Inv	Individuais 10.390.386 8,25 10.923.599 8,67

	-	Clubes	de	Inv 189.459 0,15 194.232 0,15

Institucional 16.768.244 13,31 16.729.629 13,28

Inves.	Estrangeiro 31.738.405 25,20 31.151.522 24,73

Emp.	Priv/Publ. 342.140 0,27 378.673 0,30

Instit.	Financeiras 3.540.929 2,81 3.598.157 2,86
Outros 229 0,00 176 0,00

Total	em	R$	Mil	(Compras	+	Vendas):	125.945.780



Preferência	por	CDI	RF	pós-fixada
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Fundos	de	Investimentos
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Descaso	com	acionistas	minoritários
• Um	dos	dilemas	do	nanico	mercado	de	capitais	brasileiro	

era	o	descaso	das	empresas	abertas	com	acionistas	minoritários.	

• Os	pequenos	sócios	eram,	geralmente,	tratados	
como	investidores	de	segunda	classe,	devido	à	
distorção	na	estrutura	de	capital	das	companhias	abertas.	

• Como	elas	podiam	ter	33%	do	capital	em	ações	ordinárias	
(com	direito	a	voto)	e	66%	em	preferenciais	(com	preferência	
no	pagamento	de	dividendos),	o	empresário	podia	controlar	
a	empresa	com	apenas	17%	de	seu	capital	(51%	das	ordinárias).	

• Isto	estimulava	a	falta	de	profissionalismo	
no	trato	com	os	minoritários. 30



Contexto	favorável	ao	mercado	acionário
• Esse	quadro	do	mercado	acionário	necessitaria	mudar	

quando	a	economia	exigir	financiamento	de	novos	investimentos,	
e	passar	a	ser	possível	ganhos	reais	de	capital e	dividendos	
como	forma	de	rendimento.	

• Ganhos	fáceis	em	aplicações	com	renda	fixa	deixará	de	prevalecer
e	a	melhor	forma	de	capitalização	será	via	mercado	de	ações.	

• Os	fundos	de	pensão,	nesse	novo	cenário:	
– preferirão	ações	ordinárias,	para	que	possam	participar,	

se	não	do	controle,	da	orientação	estratégica	da	empresa.	
– terão	preferência	por	ações	de	empresas	rentáveis,	que	distribuam,	

regularmente,	parte	de	seus	lucros	via	dividendos.
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Desempenho	do	IBOVESPA
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Dados	de	negociação	
Volume	Total	(em	milhões)
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Volume	médio	diário

34



número	de	negócios	médio	diário
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Participação	dos	investidores
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número	de	contas	de	investidores	pessoas	físicas:	571.963 (em	queda).



Capitalização	bursátil	das	empresas	
com	ações	cotadas	na	BOVESPA
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http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-
amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm
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44,3%

O objetivo do Ibovespa é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos 
ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.



41http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-
amplos/indice-ibovespa-ibovespa-estatisticas-historicas.htm
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Variação anual (R$ / US$)
Esta tabela demonstra os índices de fechamentos mensais nominais e 

convertidos em dólar e suas respectivas variações.



Valor	de	mercado
• Valor	de	mercado	(capitalização	bursátil):

– “pico” em	15/05/08:	R$	2.575,9	bi	(US$	1.551,7	bi).
– “piso” em	31/12/08:	R$	1.375,3	bi	(US$	588,5	bi).
– “semirecuperação”:	31/12/13:	R$	2.414,2	bi	(US$	1.030,6	bi).

• Entre	as	370	empresas	com	ações	negociadas	na	
BM&FBOVESPA,	os	níveis	eram	diferenciados:
– as	187	empresas	listadas	nos	Níveis	Diferenciados	de	
Governança	Corporativa	representavam	
69,48%	do	valor	de	mercado,	
76,85%	do	volume	financeiro	e	
84,10%	dos	negócios	realizados	no	mercado	a	vista.	
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Brasil/Produto Interno Bruto (2008): US$ 1,696 trilhão; 
em valores correntes: R$ 3.032 bilhões

Valor de Mercado das Empresas Cotadas em Bolsa em Reais e Dólares
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