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RESUMO 
 

CUSTÓDIO, Marcos Aurélio. Relevância do profissional contábil para as sociedades 
corretoras que atuam nos mercados de ações e derivativos do Brasil. 2006. 136 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Regional de Blumenau. 
 
 
O objetivo geral do estudo é avaliar a relevância da presença do profissional contábil para as 

sociedades corretoras que atuam nos mercados de ações e derivativos do Brasil, a partir do 

estudo do ambiente e da estrutura de desenvolvimento dos mercados brasileiros de ações e 

derivativos. Os procedimentos metodológicos do trabalho em relação à abordagem e ao tipo 

de pesquisa o caracterizam como sendo uma pesquisa quantitativa e descritiva com caráter 

exploratório. A realização da pesquisa se deu de forma aplicada e bibliográfica. A pesquisa 

aplicada do tipo levantamento foi realizada junto às sociedades corretoras membros da Bolsa 

de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil, por meio do envio de 

um questionário. A pesquisa bibliográfica se deu por meio de livros, periódicos 

especializados, dissertações e teses pertinentes ao tema, além de trabalhos apresentados em 

congressos e rede mundial de computadores. Dentre as principais evidências encontradas, 

verificou-se que, na maior parte das sociedades corretoras o profissional contábil está voltado 

a garantir a eficácia dos registros contábeis, a eficiência dos controles internos e ao zelo pelos 

aspectos de regulamentação do mercado. Destacam-se, ainda as evidências de que a 

informação contábil por concorrer com outras fontes de informação, não é totalmente 

considerada para atualizar projeções ou formar preços dos ativos e os padrões de divulgação 

da informação contábil colocam em razoável suspeição o poder explicativo dos informes 

contábeis. Esse trabalho insere-se na linha de pesquisa de Contabilidade Financeira do 

Programa de Pós-graduação da Universidade Regional de Blumenau. 

 

Palavras-chaves: Profissão contábil. Mercado de ações. Mercados de derivativos. 



ABSTRACT 

 
CUSTÓDIO, Marcos Aurélio. Relevance of the accounting professional for house brokers 
that work in the stock exchange and derivatives in Brazil. 2006. 136 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Contábeis) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade 
Regional de Blumenau, 2006. 
 
 
The main objective was to evaluate the relevance of accounting professional for house brokers 

that work in the stock exchange and derivatives in Brazil, based on the understanding of the 

environment and the development of the Brazilian stock exchange and derivative operations. 

Methodologically, with respect to the approach and type of work, the research project was 

exploratory, quantitative and descriptive. The research it involved bibliographic review and a 

survey. The survey was responded by house brokers, whose universe included the brokers 

associated to Sao Paulo's stock exchange and the Future Markets Exchange. The bibliographic 

review was based on books, specialized journals, theses and dissertations about the issue, in 

addition to papers presented in the proceedings of congresses and the World Wide Web. 

Among the major findings of the research project, it should be highlighted that in most house 

brokers, the accountant is in charge of ensuring the efficacy of the accounting records, the 

efficiency of internal controls and issues related to the regulation of the exchange market. It 

should be remarked that the accounting information, which competes with several other 

sources of information, is not considered in its thoroughness in order to update projections or 

form prices of assets. In addition to that, the standards of release of accounting information 

make the explanatory power of the accounting information unreliable. This project is part of 

the Financial Accounting research track of the Graduate Program at Universidade Regional de 

Blumenau. 

 

Key-words: Accounting profession. Stock market. Derivatives market. 
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1 INTRODUÇÃO 

As razões existentes para o profissional contábil necessitar conhecer os mercados de 

ações e derivativos são diversificadas, embora possam estar centradas na necessidade de 

compreender-se o funcionamento do arcabouço de operações econômico-financeiras 

existentes nas empresas brasileiras contemporâneas. Isto porque, em tempos idos, o cenário 

econômico era outro.  

Muito diferente da realidade que se vislumbra hoje, em que se pode notar: novas 

empresas estão abrindo o capital; alteração geográfica das finanças imputada às fusões e 

aquisições ocorridas em todo o mundo; demanda por capital a custos mais baixos; 

intensificação da participação dos fundos de pensão no quadro acionário das grandes 

empresas; vislumbre de oportunidades de especulação por parte dos investidores institucionais 

nacionais e internacionais. 

O mercado de capitais, que inclui os mercados de ações e derivativos, constitui-se em 

um importante meio de alavancagem para as empresas. Entretanto, além delas, o mercado de 

capitais pode beneficiar, também, instituições financeiras e pessoas físicas, por exemplo. 

No Brasil, a maior parte das operações dos mercados de ações e derivativos são 

realizadas no âmbito da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa de Mercadorias 

e Futuros (BM&F). E, em termos de acesso a esses mercados, o principal canal de ligação são 

as sociedades corretoras, ou somente corretoras, como mais conhecidas. Além disso, as 

corretoras são as principais operadoras do mercado de balcão. 

A discussão central desta pesquisa envolve a análise de uma perspectiva particular da 

Contabilidade em meio aos mercados de ações e derivativos: a relevância da profissão 

contábil no âmbito das corretoras. Pelo exposto, dado que o papel desempenhado pelas 

corretoras no contexto do mercado é destacado, e que as informações contábeis, ao revelarem 

as situações patrimonial, econômica e financeira das empresas, lhes dão condições de fazerem 
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projeções e tomar decisões, não seria razoável que os profissionais contábeis envoltos com as 

atividades da corretora tivessem atuação igualmente destacada?  

Desta forma, este trabalho que está inserido na linha de pesquisa de Contabilidade 

Financeira do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 

de Blumenau objetiva avaliar a relevância do profissional contábil para as sociedades 

corretoras que atuam nos mercados de ações e derivativos do Brasil, a partir do estudo do 

ambiente e da estrutura de desenvolvimento desses mercados, tendo como universo as 

sociedades corretoras membros da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias 

e Futuros. 

 

1.1 PROBLEMA 

Lakatos e Marconi (2000) colocam que a determinação do problema de pesquisa por si 

só, já é um problema. As autoras explicam tratar-se de uma dificuldade teórica ou prática 

existente no processo de conhecimento de alguma coisa importante, e para a qual se deve 

obter uma solução. Todavia, Beuren (2004, p. 52) ensina que “a formulação de um problema é 

um processo criativo, que depende de certas habilidades/capacidades intelectuais do 

pesquisador”. 

A presente pesquisa concentra-se em traçar um retrato da profissão contábil em meio 

ao mercado de capitais, mormente os mercados de ações e derivativos. Este ambiente tem a 

bolsa de valores como um dos principais ícones do capitalismo moderno, talvez o maior 

símbolo do mercado de capitais. No Brasil, tanto a Bovespa quanto a BM&F estão presentes 

nos principais noticiários e fazem parte do cotidiano da sociedade. Muitos as consideram um 

termômetro da economia do país, norteando decisões de investimento e poupança. 

Em sentido amplo, o mercado de capitais constitui-se em uma importante fonte de 

obtenção de recursos e de gestão financeira, pois contempla a movimentação de recursos com 
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vencimentos de médio a longo prazos, e também a prazos indeterminados. Dentro dele, entre 

outros integrantes, encontram-se os mercados de ações e derivativos. Aliás, a principal razão 

da existência desses mercados são as empresas, mesmo assim, muitos outros também 

beneficiam-se como, instituições financeiras e pessoas físicas, por exemplo. 

Uma parcela razoável da literatura relacionada ao mercado de capitais concentra-se na 

abordagem técnica das modalidades de negócios existentes e raramente, envolve trabalhos 

que discutam, por exemplo, os efeitos dessas operações no conjunto patrimonial de uma 

empresa. Apesar dos esforços e das realizações de alguns pesquisadores de notável 

contribuição científica e de outros vários partícipes da pesquisa em Contabilidade Financeira, 

comparativamente a outros temas, as questões que envolvem o mercado de capitais são ainda 

pouco tratadas dentro da área de Contabilidade no Brasil. 

Porém, com um olhar mais atento aos trabalhos apresentados em congressos e/ou 

publicados em periódicos científicos, é possível perceber que nos últimos anos essa lacuna 

vem sendo preenchida com pesquisas relevantes para a Ciência Contábil, frutificadas nos mais 

diferentes lugares do país. 

 

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA 

Para o desenvolvimento deste trabalho considera-se pertinente a seguinte questão de 

pesquisa: Como o profissional contábil está caracterizado no cotidiano das sociedades 

corretoras que intermedeiam as operações com ações e derivativos? 

 

1.3 PRESSUPOSTO DA PESQUISA 

A questão de pesquisa pontuada parte do pressuposto de que a atuação do profissional 

contábil no cotidiano das sociedades corretoras que intermedeiam as operações com ações e 

derivativos está limitada ao processo de registro das transações das entidades; à divulgação de 
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demonstrativos contábeis e ao zelo pelas obrigações tributárias e acessórias junto aos órgãos 

de administração pública.  

 

1.4 OBJETIVOS 

Os objetivos consignados, a seguir, foram divididos em geral e específicos. 

 

1.4.1 Objetivo geral 

Avaliar a relevância da presença do profissional contábil para as sociedades corretoras 

que atuam nos mercados de ações e derivativos do Brasil, a partir do estudo do ambiente e da 

estrutura de desenvolvimento desses mercados no Brasil, tendo como universo as sociedades 

corretoras membros da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias e Futuros 

do Brasil. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos da presente pesquisa são: 

a) apresentar o perfil de formação acadêmica das pessoas que atuam nas sociedades 

corretoras; 

b) caracterizar o profissional contábil no cotidiano das sociedades corretoras que 

intermedeiam as operações com ações e derivativos, e 

c) examinar os principais aspectos que relacionam a Contabilidade com as atividades 

de uma sociedade corretora. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

A pretensão de realizar esta pesquisa surgiu durante as aulas de mercado de capitais 

ministradas no Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional 
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de Blumenau – FURB, quando se observavam a condição atual e os horizontes do profissional 

de contabilidade em meio à dinâmica do mercado de capitais. 

Com o amadurecimento das intenções de pesquisa, a idéia tornou-se uma proposta 

concreta de investigação sobre a relevância do profissional contábil no mercado de capitais, 

notadamente no contexto das corretoras que operam com ações e derivativos. 

 É fato que, há muito se propaga a idéia de que a atuação da Contabilidade é 

predominantemente voltada a questões de ordem tributária, em detrimento de outras áreas. 

Muitas pessoas, alheias ao contexto de formação acadêmica em Contabilidade, ignoram os 

diversos campos de atuação do profissional contábil, e invariavelmente, tendem a considerá-lo 

um especialista em tributos.  

O próprio profissional contábil, muitas vezes, não consegue apresentar sua 

competência e habilidades, usando-as a seu favor, resumindo-se a intermediar o cumprimento 

de determinações e normas tributárias. Contudo, Carvalho (apud LIMA E LOPES, 2003, p.) 

lembra que não existe qualquer demérito no profissional especializado em Contabilidade 

Tributária, mas o que se pretende enfatizar é o reconhecimento dos “esforços de alguns 

pesquisadores e praticantes da Contabilidade no sentido de dar uma dimensão mais ampla ao 

espectro de especializações possíveis para o exercício profissional, aí incluídas a 

Contabilidade Societária (também chamada de financeira, ou voltada para os mercados de 

capitais), [...]”. 

A Contabilidade, quando voltada ao mercado de capitais, aplica-se a um conjunto de 

instituições com interesses diversificados em negócios que envolvem títulos, ações, contratos 

e instrumentos financeiros variados. O mercado de capitais, como um campo de atuação da 

Contabilidade, representa um sistema estruturado (com participantes, operações e legislação 

singulares) para criar condições de canalizar recursos às empresas, proporcionar gestão de 

riscos financeiros e de liquidez aos investidores.  
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Em especial, os mercados de ações e derivativos são as partes mais importantes desse 

sistema, movimentando somas significativas em todo o mundo e demandando, cada vez mais, 

registros contábeis e formas de divulgação adequadas. Lopes e Lima (2003), inclusive, 

ressaltam que o tratamento contábil e a revelação das operações ocorridas, principalmente 

com os derivativos, ainda não possuem consistência e são merecedores de contínua apreciação 

da literatura contábil. 

O mercado de ações brasileiro, ainda possui proporções pequenas se comparado ao 

tamanho da economia interna e à necessidade que se tem dele. Entretanto, reúne as maiores 

companhias que atuam no mercado local, muitas delas com participação ou controle externo. 

Já, o mercado de derivativos, por outro lado, tem contribuído para que a Bolsa de Mercadorias 

e Futuros do Brasil (BM&F) seja considerada a 6ª maior bolsa de mercadorias e futuros do 

mundo. Lopes e Lima (2003) chamam a atenção para a importância que os derivativos vêm 

ganhando ao se mostrarem como uma alternativa para melhorar o risco financeiro e a 

rentabilidade dos agentes interessados nessas operações.  

 Pode-se dizer que dentro desse contexto, o profissional contábil integrante da equipe 

de uma corretora com atuação nos mercados de ações e derivativos é desafiado ao 

cumprimento de sua função. O primeiro desafio é o de atuar em uma corretora, uma vez que 

ela movimenta um vultuoso montante de recursos e desempenha um papel fundamental de 

intermediação e aconselhamento do mercado. O outro desafio consiste em revelar as 

realidades patrimonial, financeira, econômica e societária das empresas que possuem 

operações com ações e derivativos, sobretudo no que diz respeito aos critérios contábeis 

utilizados. Afinal, além de conhecer os métodos de análise financeira para verificar o “estado 

de saúde” de uma empresa, o profissional contábil deve ter um interesse particular a respeito 

das operações, legislações, nuances e particularidades existentes no mercado de capitais. 
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  Sob essa perspectiva, a presente pesquisa justifica-se quando constata-se a relevância 

do profissional contábil em convergir às questões relacionadas aos mercados de ações e 

derivativos, e também dada a contribuição que um trabalho desta natureza pode representar 

para a Ciência Contábil.  

No que se refere à contribuição teórica, acredita-se que a presente pesquisa possa 

oferecer informações para subsidiar e sustentar discussões em torno da profissão contábil no 

âmbito do mercado de capitais. Do ponto de vista da contribuição prática, o estudo poderá 

contribuir para o profissional contábil conhecer o funcionamento dos mercados de ações e 

derivativos, auxiliando-o em sua preparação para atuar junto a empresas que operam ou 

venham a operar com transações relacionadas a esses mercados.  

Por fim, o estudo também busca contribuir para a linha de pesquisa Contabilidade 

Financeira, especificamente para o Grupo de Pesquisas em Contabilidade Financeira do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 

 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos: 

O capítulo 1, Introdução, apresenta a abordagem geral do tema pesquisado, trazendo 

elementos de caráter contextual que amparam sua importância para a ciência da 

Contabilidade. Essa seção é constituída por seções enumeradas entre 1.1 e 1.6, sendo assim 

ordenadas: problema; questão de pesquisa; pressuposto de pesquisa; objetivos; justificativa e 

estrutura da dissertação. 

O capítulo 2, Fundamentação Teórica, é o alicerce no qual a pesquisa realizada 

assegura-se. Sua estrutura traz, inicialmente, na seção 2.1, As bolsas no mercado financeiro, o 

esclarecimento de algumas questões fundamentais para conceituar o mercado de capitais e 

situá-lo dentro do mercado financeiro, além de apresentar o histórico e um panorama das 
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bolsas no Brasil e no mundo. A seção 2.2, Os mercados de ações e derivativos, caracteriza o 

contexto desses mercados, seus objetivos e funções, além de apresentar as principais 

operações transacionadas. A seção 2.3, A Contabilidade e os mercados de ações e derivativos, 

retrata e discute a importância do profissional contábil para o funcionamento do mercado e 

coloca em evidência algumas abordagens científicas. 

No capítulo 3, Metodologia da pesquisa, são apresentados os procedimentos 

metodológicos adotados para a realização da pesquisa, tendo sido verificado o delineamento, 

a população, a coleta de dados e a conseguinte análise e interpretação. 

O capítulo 4, denominado Análise e interpretação dos dados, é realizada a inferência 

acerca dos dados obtidos no levantamento e sua conseqüente observação à luz dos propósitos 

do presente trabalho. 

Por fim, no capítulo 5, Conclusões e recomendações, são apresentadas considerações 

finais a respeito da pesquisa realizada, bem como, são apresentadas recomendações para 

futuras investigações científicas. 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No Brasil, para muitas pessoas, expressões como mercado financeiro ou mercado de 

capitais possuem o mesmo significado que bolsa de valores, provavelmente, em razão desta 

última ser considerada um dos maiores ícones do capitalismo contemporâneo no mundo, e 

estar recorrentemente nos notíciários. Entre elas, há os que vêem esse mercado como algo 

incerto e desconhecido, muito complexo e próprio de economistas e de grandes investidores.  

Em parte, segundo a explicação de Dias (2003, p. 91), isso pode ser resultado de uma 

representação social, isto é, quando "toda forma de percepção social, de leitura e cognição 

individual do universo circundante" ressoa como a voz comum da sociedade. Essa 

representação pode estar ligada a fatores como: cultura de investimento, capacidade de 

poupança; representatividade econômica do país no plano mundial; a forma pela qual a 

imprensa aborda o assunto; dentre outros. 

Nesse sentido, consoante aos propósitos da presente pesquisa, essa seção parte da 

premissa de que esse ambiente já possa representar alguma coisa para a sociedade (mesmo 

que nesse caso, presume-se que essa representação seja enviesada). Assim, a caracterização 

das bolsas, dos mercados e da Contabilidade neste particular, torna-se um referencial teórico 

importante e necessário, para que se obtenha o claro embasamento das evidências presentes 

no levantamento realizado junto às entidades pesquisadas. 

 

2.1 AS BOLSAS DE VALORES E FUTUROS NO MERCADO FINANCEIRO  

A presente seção esclarece algumas questões fundamentais para conceituar o mercado 

de capitais e situá-lo dentro do contexto do mercado financeiro. Além disso, apresenta um 

referencial histórico e traça um panorama das bolsas no Brasil e no mundo. 
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O entendimento mais comum é o de que o mercado financeiro constitui-se em um 

macro-ambiente onde ocorrem os negócios entre poupadores e tomadores de recursos. E 

apesar de não ser uníssono, verifica-se que parte da literatura existente nas áreas econômica e 

financeira refere-se ao mercado de capitais como uma parte do mercado financeiro. 

Essa visão do mercado financeiro pode ser constatada por meio de Saint-Geours 

(1998, p. 12) que observa que esse mercado "é o espaço onde são vendidos e comprados, 

todos os dias, produtos financeiros. [...] em geral, são direitos de créditos (que representam 

dívidas para quem assumiu compromisso) ou direitos de propriedade (ações), principalmente 

na forma de valores mobiliários". 

Em sentido semelhante, Silva Neto (2003, p. 38) pondera que o mercado financeiro "é 

formado pela interação de quem tem poupança com quem deseja gastar dinheiro que não tem 

[...]. Ele pode ser subdivido em outros mercados, como aberto, de capitais, de câmbio, 

paralelo, a termo, de bolsa, de balcão, de futuros, livre, primário e secundário". 

Por sua vez, Assaf Neto (2003) aponta que o mercado financeiro é formado por 

segmentos organizados, os quais compõem a intermediação financeira no Brasil com 

objetivos distintos. O Quadro 1 demonstra a dimensão do mercado financeiro e apresenta o 

entendimento do autor sobre a sua organização. Nele estão situados, de alguma forma, as 

pessoas físicas, governo, empresas e instituições financeiras.  

Segmentos do 
Mercado Financeiro 

Objetivos Principais Agentes 

 
Mercado Monetário 

Proporcionar um ágil controle da liquidez 
econômica e das taxas básicas de juros. 

Autoridades monetárias (Banco Central e 
Tesouro Nacional) 

 
Mercado de Crédito 

Possibilitar operações de curto a médio 
prazos para aplicação em ativos 
permanentes e capital de giro. 

Bancos Comerciais e Sociedades 
Financeiras (operações de empréstimos e 
financiamentos) 

 
Mercado de Capitais 

Contemplar operações de médio a longo 
prazos e de prazos indeterminados. 
Principais instrumentos: valores 
mobiliários e derivativos. 

Investidores (pessoas físicas e jurídicas) e 
emprestadores (pessoas jurídicas), 
intermediados, conforme o caso, por 
corretoras, distribuidoras ou bancos. 

 
Mercado Cambial 

Operar na conversão e troca de moedas de 
um país pela de outro 

Empresas, bancos e intermediários com 
operações internacionais (Ex.: corretoras 
de câmbio, agências de turismo etc.) 

Quadro 1 - Segmentos do mercado financeiro 
Fonte: adaptado de Assaf Neto (2003, p. 106). 
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As bolsas de valores e de mercadorias e futuros estão situadas dentro do contexto do 

mercado de capitais. Por razões de ordem normativa (exigências, aspectos e ritos formais de 

acesso), esse mercado, em geral, está mais voltado ao ambiente das grandes empresas. 

Fleuriet (2004) argumenta que é no mercado de capitais que as empresas encontram o 

principal meio de aporte de recursos para o financiamento de suas operações. Para Assaf Neto 

(2003), o mercado de capitais tem grande influência no desenvolvimento econômico, 

desempenhando o papel de aproximar, principalmente, investidores e tomadores de recursos 

de médio e longo prazo. 

As negociações do mercado de capitais são dinâmicas e envolvem as partes 

interessadas por meio de operações com características muito peculiares. No que tange às 

bolsas de valores, além da negociação com ações (que integra o escopo desta pesquisa e está 

evidenciada na seção 2.2.1 deste trabalho), existem as operações com empréstimos tomados, 

via mercado, por empresas na forma de debêntures conversíveis em ações, bônus de 

subscrição e commercial papers, negociações com direitos e recibos de subscrição de valores 

mobiliários, opções e certificados de depósitos de ações. Relativamente às bolsas de 

mercadorias e futuros, em que estão presentes as operações com derivativos (abordados na 

seção 2.2.2), desenvolvem-se as negociações de títulos e/ou contratos que possuam como 

referência ativos financeiros, índices, indicadores, taxas, mercadorias e moedas, nas 

modalidades à vista e de liquidação futura.  

 

2.1.1 Fundamentos e definições 

Em síntese, as bolsas de valores são locais onde compram-se e vendem-se as ações das 

empresas de capital aberto. Com o desenvolvimento tecnológico, as bolsas de valores 

deixaram de ser “locais” de negociações e passaram a se tornar “centros” de negociações, uma 
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vez que as compras e vendas são realizadas, exclusivamente por meio eletrônico, e quase não 

mais necessitam da presença física dos indivíduos nas dependências da bolsa. 

De modo mais amplo, Pinheiro (2005, p. 182) explica que muito mais do que um local 

ou centro de negociações, “a bolsa [de valores] é o mercado em que se compram e vendem 

ações”. Esse entendimento, inclusive, é adotado pela Bolsa de Valores de São Paulo (1999), 

quando resume que "o mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores 

mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas 

e viabilizar seu processo de capitalização". Em princípio, a visão citada indica que a bolsa de 

valores e o mercado de capitais seriam a mesma coisa. Contudo, a Bolsa de Valores de São 

Paulo (1999) esclarece que o mercado de capitais é formado pelas bolsas, sociedades 

corretoras, outras instituições financeiras autorizadas e por organismos que guardam a ordem 

e a legalidade desse mercado.  

No Brasil, a bolsa de valores é uma associação civil, sem fins lucrativos, que, além de 

proporcionar condições técnicas para a realização de negócios entre seus membros, atua como 

reguladora das operações. A fiscalização desse mercado está a cargo da CVM – Comissão de 

Valores Mobiliários, cujo papel central é disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação dos 

diversos integrantes do mercado. 

 

2.1.2 Bolsas de valores no mundo 

Com o processo de globalização, que resultou em um intenso intercâmbio entre os 

países, cada vez mais o mercado acionário vem adquirindo uma crescente importância no 

cenário financeiro internacional. 

Em várias partes do mundo, as movimentações nos índices das bolsas de valores 

passaram a integrar o ritmo do dia-a-dia das pessoas, sendo apresentadas de maneira constante 

nos meios de comunicação. Os nomes dos principais índices dos mercados de renda variável 
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são amplamente reconhecidos devido à importância social desses indicadores. Quando o 

mercado oscila, o fato logo se torna notícia de abrangência nacional. Em verdade, essa 

realidade tem envolvido a maior parte da vida econômica mundial. 

As bolsas de valores podem viabilizar um importante objetivo do capitalismo 

moderno: o estímulo à poupança do grande público e ao investimento em empresas em 

expansão, que, diante deste apoio, poderão assegurar as condições para seu desenvolvimento. 

 

2.1.2.1 Histórico 

A pretensão de situar a origem das bolsas de valores não é uma tarefa fácil, pois as 

versões encontradas podem variar bastante. Ao encontro de uma melhor disposição para a 

abordagem história, esta seção trata de discorrer sobre a origem das bolsas de valores no 

mundo. 

O vocábulo bolsa, ou bourse (em francês), uma expressão até hoje comumente 

utilizada no ambiente empresarial, foi originada no século XIV na cidade belga de Bruges. 

Nessa cidade “se realizavam assembléias de comerciantes na casa de Van der Burse, em cuja 

fachada havia um escudo com três bolsas, brasão do proprietário, simbolizando honradez e 

méritos por sua atuação na área mercantil” (PINHEIRO, 2005, p. 184). Ainda, a esse respeito, 

Fleuriet (2004) detalha que a família Van der Boerse (essa é a grafia apresentada pelo autor) 

era proprietária de uma estalagem que abrigava mercadores, especialmente italianos, para suas 

reuniões de negócios. Em Bruges, as casas não tinham números, mas desenhos. Cada casa era 

conhecida pelo desenho que trazia. Por isso, a casa era conhecida como a casa das bolsas. 

Desde então, a expressão bolsa passou a ser adotada para caracterizar uma nova forma 

de se fazer negócios, a qual perdura até os dias atuais. Segundo Toledo Filho (2001), a origem 

das bolsas de valores reside inicialmente nas trocas de mercadorias e depois nos negócios 

com moedas. Mas, somente mais tarde, com o surgimento paralelo das negociações com 
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títulos públicos, na cidade de Anvers, na Bélgica, é que a bolsa de valores ganhou forma e 

assumiu a função de negociar títulos, principalmente ações. 

Em meados do Século XVIII, com a expansão das sociedades por ações, as bolsas 

alcançaram grande desenvolvimento. Com maiores exigências de crédito, os banqueiros 

foram obrigados a fracionar os empréstimos por meio da criação dos chamados títulos de 

participação e negociá-los junto ao público em geral. Esses títulos, inicialmente conhecidos 

como paerten (em holandês, participação), financiaram a criação de grandes companhias 

mercantes. Segundo a narrativa do historiador Wallerstein (apud FLEURIET, 2004), a criação 

da primeira companhia mercante, pelos holandeses, sob a forma de sociedade por ações foi 

denominada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) ou Companhia das Índias Orientais 

e vislumbrava a intenção de derrubar os espanhóis em uma disputa comercial.  

Também, no mesmo período, de acordo com o relato de Toledo Filho (2001), a 

Revolução Industrial obrigou os empresários a buscarem grandes somas de recursos para 

investimentos em seus empreendimentos. A alternativa era captar o dinheiro do público por 

meio da venda de ações nas bolsas de valores. 

Finalmente, conforme Pinheiro (2005), foi no limiar do século XIX que as bolsas se 

dividiram e criaram locais específicos para as negociações de títulos e valores mobiliários 

(bolsa de valores), bem como, para os negócios com títulos representativos de mercadorias ou 

commodities (bolsa de mercadorias e de futuros). Isso porque, até então, negociavam 

concomitantemente mercadorias, metais, moedas e títulos. 

 

2.1.2.2 Bolsa de valores de São Paulo – Bovespa 

No final do século XIX, o ambiente do mercado de capitais brasileiro já retratava a 

existência de bolsas de valores, corretores e sociedades anônimas. Mesmo assim, era pouco 

relevante para a época. Esse período, caracterizado por um volume de negócios inexpressivo e 
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tido como o início dos negócios com títulos e valores mobiliários no país, se estendeu por 

longos anos até a década de 1960 (ANDREZZO; LIMA, 2002). 

Fundada em 1890, a Bolsa de Valores de São Paulo foi até meados da década de 60, 

juntamente com as demais bolsas brasileiras existentes, uma entidade oficial corporativa, 

vinculada à Secretaria de Finanças do governo estadual.  

Segundo Andrezo e Lima (2002), foi somente com a Lei nº 4.728, de 16 de julho de 

1965 (conhecida com a lei do mercado de capitais), que o mercado ganhou novos ares, se 

estimulou e se organizou. As regras estabelecidas por essa lei foram essenciais para a 

estruturação do SFN – Sistema Financeiro Nacional e continham três objetivos básicos: 

a) Estabelecer padrões de conduta para os participantes, pois o mercado é sensível à 

confiança da sociedade; 

b) Criar novas instituições e fortalecer as existentes (BACEN - Banco Central do 

Brasil e CVM - Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo), e 

c) Proporcionar incentivos às companhias para a abertura de seu capital. 

De acordo com a Bolsa de Valores de São Paulo (2005), as reformas do sistema 

financeiro nacional e do mercado de capitais, implementadas em 1965/66, atribuíram às 

bolsas uma característica institucional que mantêm até hoje. Além de transformarem-se em 

associações civis sem fins lucrativos (com autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial), a antiga figura individual do corretor de fundos públicos foi substituída pela da 

sociedade corretora, isto é, uma empresa constituída sob a forma de sociedade por ações 

nominativas ou por cotas de responsabilidade limitada. Em conformidade com a lei do 

mercado de capitais, o BACEN e a CVM passaram a supervisionar e fixar normas aplicáveis 

ao ambiente do mercado. 

Pinheiro (2005) explica que, em 1972, a Bovespa foi a primeira bolsa brasileira a 

implantar o pregão automatizado com a disseminação de informações on-line e em real time, 
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por meio de uma ampla rede de terminais de computador. No final da década de 70, 

introduziram-se as operações com opções sobre ações; nos anos 80 implantou-se o Sistema 

Privado de Operações por Telefone (SPOT). Na mesma época, foi desenvolvido um sistema 

de custódia fungível de títulos e implantou-se uma rede de serviços on-line para as corretoras. 

Conforme o destaque dado por Pinheiro, no ano de 1990, foram iniciadas as 

negociações por meio do Sistema de Negociação Eletrônica - CATS (Computer Assisted 

Trading System) que operava simultaneamente com o sistema tradicional de Pregão Viva Voz 

(atualmente, são realizados negócios apenas no sistema eletrônico) e em 1997, foi implantado 

o novo sistema de negociação eletrônica da Bovespa, o chamado Mega Bolsa, que além de 

utilizar um sistema tecnológico bastante avançado, ampliou o volume potencial de 

processamento de informações, e permitiu que a Bovespa viesse a consolidar seu status de 

mais importante centro de negócios do mercado latino-americano. 

A ampliação do uso da informática foi a marca das atividades da Bovespa em 1999, 

com o lançamento do Home Broker e do After-Market. O Home Broker permitiu que o 

investidor, por meio do sítio das corretoras na internet, passasse a transmitir suas ordens de 

compra ou de venda diretamente ao sistema de negociação da Bovespa. Inclusive, a Bolsa de 

Valores do Brasil (2005) aponta esse sistema como único no mundo.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, as ordens são executadas, em sua maioria, fora do 

âmbito das bolsas de valores e portanto, nem sempre ao melhor preço. O After-Market oferece 

a sessão noturna de negociação eletrônica. Além de atender aos profissionais do mercado este 

mecanismo também é interessante para os pequenos e médios investidores, pois permite que 

enviem ordens por meio da internet também no período noturno. 

Atualmente, apesar de não estar presente entre as 10 primeiras bolsas de valores do 

mundo, conforme Quadro 2, a Bovespa é considerada a principal bolsa de valores da América 

Latina. A partir de 2000, esse destaque selou um acordo histórico em que todas as bolsas 
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brasileiras, então existentes (do Rio de Janeiro, de Minas-Espírito Santo-Brasília, do Extremo 

Sul, de Santos, da Bahia-Sergipe-Alagoas, de Pernambuco-Paraíba, do Paraná e a bolsa 

regional) passaram a se integrar a partir de um único mercado de valores: o da Bovespa. 

Ranking Denominação Informações básicas 

1º NYSE – New York Stock Exchange (Bolsa 
de Valores de Nova Iorque) 

É a bolsa mais influente do mundo. Dela origina-se o 
índice Dow Jones. Está localizada no distrito de 
Manhattan, na Wall Street, o centro financeiro da 
cidade. Aliada aos bancos, ajuda a financiar a maioria 
das empresas americanas. 

2º NASDAQ Stock Market (Bolsa de Valores 
NASDAQ) procede de National 
Association of Securities Dealers 
Automated Quotation System (Sistema 
Eletrônico de Cotação da Associação 
Nacional de Intermediários de Valores) 

É uma bolsa eletrônica constituída por um conjunto 
de corretores conectados por um sistema 
informatizado. Caracteriza-se por compreender as 
empresas de alta tecnologia em eletrônica, 
informática, telecomunicações, biotecnologia etc. 

3º London Stock Exchange (Bolsa de Valores 
de Londres) 

Histórico e tradicional ícone do capitalismo. 
Juntamente com a bolsa nova-iorquina, é considerada 
de grande influência mundial. O FTSE-100 é o índice 
que exprime a variação média diária das negociações. 

4º Tokyo Stock Exchange (Bolsa de Valores 
de Tóquio) 

A bolsa japonesa está localizada no principal centro 
financeiro da Ásia, junto à maioria dos bancos do país 
e das instituições financeiras multinacionais. O 
tradicional índice do mercado de ações é o Nikkei-
225, refletindo as ações mais negociadas. 

5º Euronext (Bolsa de Valores do Mercado 
Comum Europeu) 

É a mais nova bolsa dentre as principais do mundo, 
sendo fundada em setembro de 2000. Trata-se da 
primeira bolsa paneuropéia, resultado da fusão das 
bolsas de Paris, Bruxelas, Amsterdã e Lisboa. 

6º Deutsche Börse (Bolsa de Valores da 
Alemanha) 

É a operadora da bolsa de valores de Frankfurt. O Dax 
Xetra é o seu índice que exprime a variação média 
diária das negociações. 

7º BME Spanish Exchanges ou Bolsas e 
Mercados Espanhóis 

Integra todos os mercados de valores e sistemas 
financeiros da Espanha. Está constituído pelas bolsas 
de Barcelona, Bilbao, Madrid e Valencia. O IBEX 35 
é o índice da Bolsa de Valores da Espanha 

8º Borsa Italiana (Bolsa de Valores da Itália) Nasceu da privatização do mercado de negócios em 
bolsa, ocorrida em 1998. Sua sede fica em Milão. O 
MIB 30 é o seu índice mais representativo.

9º SWX Swiss Exchange (Bolsa de Valores 
da Suíça) 

Está sediada em Zurique. O SMI é o índice da Bolsa 
de Valores da Suíça, tendo sido lançado em 30 de 
junho de 1988 

10º Taiwan Stock Exchange Corp. (Bolsa de 
Valores de Taiwan) 

O TAIEX (Capitalization Weighted Price Index) é o 
índice referencial das ações mais representativas da 
Bolsa de Valores de Taiwan, cuja sede está em Taipé. 

Quadro 2 - Principais bolsas de valores do mundo 
Fonte: adaptado de World Federation of Exchanges (2005). 
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Nesse ranking, da Federação Internacional das Bolsas de Valores ou World Federation 

of Exchanges (2005), a Bovespa ocupa a 19ª posição entre 57 bolsas de valores de todo o 

mundo, segundo o valor de mercado. Na próxima seção, analisa-se o mercado brasileiro de 

ações, cujo cenário pode refletir o status da Bovespa no mundo. 

 

2.1.2.3 Panorama do mercado no Brasil 

O desenvolvimento e o crescimento econômico de uma nação depende, em parte, de 

quão ativa é a sua bolsa de valores. Um bom exemplo disso pode ser notado em países que 

têm alcançado um reconhecido nível de desenvolvimento econômico, como: Alemanha, 

Estados Unidos, Inglaterra e Japão, por exemplo. Não é por mera coincidência que todos esses 

países são assumidos como importantes centros financeiros mundiais. 

Quanto mais prestigiada é uma bolsa de valores, maior o volume de negócios 

realizados. Da mesma forma, quanto mais consistente ela for, mais empresas poderão contar 

com o aporte de recursos para suprir suas necessidades de investimento operacional. Esse 

encadeamento, por certo, proporciona grandes benefícios para a sociedade (emprego e renda, 

principalmente), e pode colocar as empresas em condições de tornarem-se mais 

desenvolvidas. No entanto, os investimentos em bolsa de valores apenas se desenvolvem com 

a sua popularização, isto é, somente atraindo um número maior de participantes é que se pode 

elevar o volume de negociações. 

As taxas de juros praticadas no Brasil propiciam alguns dos maiores problemas para o 

crescimento econômico do país: a migração de capitais do setor produtivo para o mercado 

financeiro e o elevado custo dos empréstimos destinados a investimentos na produção, como: 

ampliação do parque fabril, desenvolvimento de novas tecnologias, treinamento de 

funcionários, entre outros.  
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Com uma bolsa de valores mais desenvolvida é provável que as empresas poderão 

acessar recursos a juros mais módicos, o que diminui seus custos operacionais e as torna mais 

competitivas. O resultado dessa sucessão de eventos pode criar um ambiente mais favorável à 

geração de lucros, que beneficiarão, não só a empresa, mas também o investidor (que fez a 

aposta, optou por comprar as ações, valorizou seus papéis e faz jus aos dividendos) e a 

economia do país. 

O investidor médio brasileiro é bastante afeiçoado às alternativas de investimentos 

consideradas tradicionais, tais como: poupança, fundos de renda fixa e investimento em 

imóveis. A opção pelo ramo imobiliário, inclusive, é muito utilizada por aqueles que detêm 

um poder aquisitivo mais elevado. Isso se deve, em grande parte, além do aspecto 

comportamental, ao problema da falta de informação. Muitas pessoas receiam realizar 

investimentos em ações por simples ignorância, além do fato de que este tipo de aplicação, 

ainda não é adequado ao pequeno investidor local. 

Relativamente às empresas, observa-se que, independentemente de seu porte, o 

paradigma do capital centralizado ainda é maciçamente presente em muitas regiões do país. 

Ainda é forte, culturalmente, a resistência em relação à idéia de dividir para crescer. Abrir o 

capital no mercado de ações, não faz parte dos planos de negócios, e não raramente é tratada 

como uma contingência à sobrevivência ou obtenção de recursos para expansão dos negócios.  

 

2.1.3 Bolsas de mercadorias e futuros no mundo 

As bolsas de mercadorias e futuros foram, em geral, concebidas com o objetivo de 

regular o preço futuro de commodities, possibilitando ganhos e/ou minimizando perdas às 

partes interessadas. Realizando negócios, tanto com estoques existentes quanto com mercados 

futuros, as bolsas de mercadorias e futuros exercem papel estabilizador no mercado. As 
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operações possíveis de serem estruturadas dentro dessas bolsas podem ter um elevado grau de 

sofisticação, no que diz respeito aos aspectos e agentes envolvidos. 

Em todo o mundo, para tentar se defender de oscilações de preços futuros de uma 

commoditie, ou até mesmo alavancar suas aplicações, investidores apostam em derivativos, 

que são ativos financeiros que derivam, como o próprio nome já diz, de um outro ativo. As 

operações com derivativos são bastante utilizadas para estratégias de proteção patrimonial 

(hedge), e em grande parte, operacionalizadas no âmbito das bolsas de mercadorias e futuros. 

Segundo Cintra Neto (2005), “90% das grandes empresas norte-americanas e 75% das 

grandes empresas alemãs trabalham hedgeadas, isto é, usando mecanismos de cobertura de 

riscos por meio de derivativos”. Para esse autor, o uso desses instrumentos entre empresas de 

pequeno e médio porte vem crescendo em todo o mundo. Um exemplo dessa realidade são as 

empresas que têm contratos de exportação, importação ou que, de alguma forma, possuam 

ativos ou passivos em moedas estrangeiras, e querem se proteger contra variações no 

indexador contratado. A mesma situação ocorre com empresas que estejam sujeitas às taxas 

de juros internacionais e que queiram se proteger da volatilidade destas taxas.  

Os derivativos são ótimos instrumentos, tanto para as empresas, quanto para aqueles 

interessados em ganhar dinheiro com a especulação. Como já mencionado, alguns 

investidores têm certas restrições em utilizar a bolsa para realizar seus negócios, pois têm a 

sensação de que ela é um lugar de alto risco. Porém, a verdade é que lá se transfere o risco. 

Logo, há lugar para todo tipo de investidores: os avessos ao risco e os especuladores.  

 

2.1.3.1 Histórico 

A origem das bolsas de mercadorias é incerta e difícil de situar na história. De acordo 

com Pinheiro (2005), alguns escritos atribuem que, ainda de forma rudimentar, as primeiras 

bolsas de mercadorias surgiram a partir dos emporium (centros comerciais) dos gregos, 
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outros dos collegium mercatorum (associação de mercadores) dos romanos, ou ainda dos 

funduks (bazares) dos palestinos. Para Toledo Filho (2001, p. 95), “há 2.000 anos já havia 

feiras no Egito, e no Império Romano foram criados centros de abastecimento”. 

Buscando esclarecer os motivos prováveis dessas diferentes versões, Fleuriet (2004) 

principia sua obra apresentando um amplo relato sobre a formação dos mercados e os 

primórdios do comércio internacional. O autor revela suas convicções acerca da necessidade 

de se distinguir a formação dos mercados e o surgimento das bolsas. Para Fleuriet, (2004, p. 

14) “os historiadores têm uma acentuada tendência a considerar reuniões de mercadores com 

formas primitivas de bolsa”. Ele explica, ainda, que para muitos historiadores registrarem o 

surgimento de uma bolsa, bastava que pudessem reunir vestígios de cambistas, mercadores e 

tabeliões públicos reunidos em torno de negociações de bens, moedas, propriedades ou 

seguros marítimos. 

No princípio, quando a idéia de mercado ainda não existia, tudo o que se produzia, 

tudo o que se inventava e todas as novas descobertas eram automaticamente ofertadas ao 

consumo local. O fator concorrência somente passou a ser caracterizado muito tempo depois 

com o surgimento de mercados minimamente organizados, situados em diferentes localidades, 

nos moldes do que hoje se chamaria de feira. Essas feiras ou bolsas - como é o que sustentam 

os historiadores aludidos por Fleuriet (2004) - reuniam mercadores e sintetizavam o 

procedimento comercial de épocas mais remotas: a busca por socialização, a realização de 

negócios por anúncios em voz alta, a tentativa de superar barreiras geográficas, lingüísticas e 

culturais.  

Entretanto, segundo Pinheiro (2005, p. 184), “durante toda a idade média e até o 

século XVII, [...] se resumiam à compra e venda de moedas, letras de câmbio e metais 

preciosos”. Pinheiro explica que as condições daquele período impunham aos negócios 
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algumas restrições, como: dificuldades de comunicação, pouco capital à disposição e a 

inexistência de crédito. 

Sobre a bolsa de mercadorias de então, Fleuriet (2004, p. 15) menciona uma definição 

que a caracteriza como: 

“uma praça existente na maioria das grandes cidades onde banqueiros, mercadores, 
cortesãos, intérpretes e outros personagens interessados nos negócios se reúnem em 
dias e horários predeterminados para tratar, como uma assembléia, de assuntos 
ligados ao comércio, às trocas, às compensações, às remessas e aos fretes, bem como 
a vários outros aspectos de natureza semelhante relativos a seus interesses de 
negócio, tanto em terra quanto no mar”. 

 

Toledo Filho (2001) alude um outro registro histórico sobre a origem das bolsas, desta 

vez na Inglaterra, fixando em 1215 o surgimento da Magna Carta que dava aos mercadores 

estrangeiros o direito de viajar livremente entre as feiras. Algum tempo depois, segundo o 

mesmo autor, na Inglaterra “foram criados locais permanentes para as transações, culminando 

com a inauguração da Royal Exchange em 1570, que mais tarde passou a ser conhecida como 

London Commodity Exchange”. 

Com o passar dos anos, a idéia de se realizarem negócios por meio da bolsa se 

desenvolveu e substituiu as feiras e mercados regionais, únicos instrumentos do comércio 

terrestre naqueles tempos. O principal aspecto que contribuiu para esse desenvolvimento era o 

fato de que os negócios podiam ser realizados com a existência ou não das mercadorias. 

Diferentemente das feiras, onde as mercadorias deveriam estar expostas para que houvesse a 

venda, nessa nova modalidade de negócio o comprador e o vendedor fechavam as condições 

da negociação e comprometiam-se, cada qual, a cumprir com sua obrigação em uma 

determinada data futura, isto é, um lado entregava a mercadoria e o outro entregava o 

dinheiro. 

No Oriente, recibos de arroz foram os primeiros contratos para entrega futura que se 

tem registro; foram aceitos como moeda corrente e legalizados em 1730 no Japão. Pinheiro 
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(2005) explica que grandes fazendeiros, que haviam recebido uma parte do arroz colhido 

como aluguel de suas terras, consideravam que o tempo e outras condições eram 

desfavoráveis. Então, como necessitavam de dinheiro, enviaram o arroz para armazéns da 

cidade e venderam os recibos destes. Tais recibos outorgavam a seu possuidor o direito de 

receber certa quantidade de arroz de determinada qualidade, numa data futura e a um preço 

negociado.  

Por fim, um registro marcante é o da criação, em 1848, da Chicago Board of Trade 

(CBT) nos Estados Unidos. Segundo Toledo Filho (2001), por ocasião de seu surgimento, a 

CBT objetivava possibilitar a proteção de comerciantes e fazendeiros acerca da instabilidade 

dos preços. Em 1865, iniciaram-se as operações no mercado futuro. 

 

2.1.3.2 Bolsa de mercadorias e futuros do Brasil  

Toledo Filho (2001) aponta que a primeira bolsa estabelecida no Brasil foi a do Rio de 

Janeiro, na ocasião capital, tendo havido a regulamentação de seu pregão em 1877, e depois 

em 1897, a regulamentação da bolsa e dos corretores. Depois em 1914, surgiu a Bolsa de 

Santos e em outubro de 1917 a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. 

A Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP) foi a primeira a introduzir no Brasil as 

operações a termo (condições previstas em contrato) nos negócios ligados à exportação, 

comércio e agricultura. Originada em plena República Velha, reunia a elite agrária formada, 

na maior parte, por empresários paulistas, a maioria deles com negócios envolvendo café, boi 

gordo e algodão. Segundo a Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil (2005), ao longo dos 

anos, a BMSP alcançou rica tradição na negociação de contratos agropecuários.  

Andrezo e Lima (2002) observam que o Brasil caracterizava-se até a década de 30 

como um país agroexportador, sendo que até esse período, a economia registrava grande 
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produção nacional, especialmente de café. A Revolução de 30 instaurou no Brasil um novo 

modelo de desenvolvimento industrial e urbano. A adoção desse modelo foi estimulada pelos 

efeitos, no Brasil, do crash de 1929, que derrubou os preços do café e de outros produtos 

brasileiros para exportação.  

Em síntese, o crash de 1929, também chamado de “grande depressão” ocorreu quando 

a bolsa norte-americana foi afetada por uma série de circunstâncias ocorridas nos Estados 

Unidos e na Europa e que afetaram drasticamente a economia mundial. Em dado momento, 

quando os acionistas correram para tentar vender suas ações, já não havia mais quem quisesse 

comprá-las. Em 29 de outubro daquele ano, havia 13 milhões de ações à venda, mas faltavam 

compradores. Como resultado, os preços das ações despencaram, ocorrendo o crash (quebra) 

da Bolsa de Valores de Nova Iorque. 

Com efeito, o governo e a política brasileira sinalizaram a necessidade de um novo 

dinamismo à produção de riquezas e desenvolvimento do país. Andrezo e Lima (2002, p. 23) 

explicam que a partir dessa época, também a “industrialização passou a ser meta prioritária da 

política econômica”. 

Anos depois, em julho de 1985, concomitante às atividades da BMSP, surgiu a Bolsa 

Mercantil & de Futuros, a BM&F. Seus pregões (sessões com negociações em voz alta; o 

mesmo que apregoar) começaram a funcionar em 31 de janeiro de 1986. De acordo com o 

relato de Pinheiro (2005), em pouco tempo, ela conquistou posição de destaque entre suas 

congêneres, ao oferecer à negociação produtos financeiros em diversas modalidades 

operacionais. Em 1991, a BM&F e a BMSP fecharam um acordo para unir suas atividades 

operacionais, somando a tradição de uma ao dinamismo da outra. Dessa fusão, surgiu então a 

Bolsa de Mercadorias & Futuros, mantendo a sigla BM&F. 
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Outros importantes acontecimentos são relatados por Pinheiro (2005), os quais 

encontram-se pontuados no quadro 3. 

ANO ACONTECIMENTOS 
1996 clearing de derivativos é certificada pela ISO 9001. 

 
1997 

novo acordo operacional com a Bolsa Brasileira de Futuros – BBF (instituição criada 
em 1983 com sede no Rio de Janeiro) objetivando fortalecer o mercado nacional de 
commodities e consolidar a BM&F como o principal centro de negociação de 
derivativos do Mercosul. 

1999 permissão para estrangeiros operarem nos contratos agro-pecuários. 
2000 ingresso na Aliança Globex, formada pelas bolsas de Chicago, Paris, Cingapura, Madri 

e Montreal. 
2002 início às atividades da Clearing de Câmbio BM&F. 

 
2002 

aquisição dos direitos de gestão e operacionalização das atividades da câmara de 
compensação e liquidação de operações com títulos públicos, títulos de renda fixa e 
ativos emitidos por instituições financeiras junto a CBLC - Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia. 

 
2002 

aquisição dos títulos patrimoniais da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) de 
seus titulares, bem como os direitos de administração e operacionalização do sistema de 
negociação de títulos públicos e outros ativos, conhecido como Sisbex. 

 
2002 

acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e com a Central de 
Compensação e Liquidação S.A., visando à cessação das atividades de registro, 
compensação e liquidação de operações com títulos públicos e privados de renda fixa 
desenvolvidas por esta última e a sua conseqüente centralização na BM&F. 

2002 clearing de câmbio é certificada pela ISO 9001. 
 

2002 
lançamento e funcionamento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que reúne, além da 
BM&F, as bolsas de mercadorias dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul e da cidade de Uberlândia (MG), transformadas em 
Centrais Regionais de Operação. 

2004 iniciadas as operações da Clearing de Ativos BM&F. 
2004 a BM&F torna-se a principal clearing da América Latina, proporcionando conjunto 

integrado de serviços de registro, compensação e liquidação de ativos e derivativos. 
 
 

2004 

o Banco Central do Brasil emitiu resolução por meio da qual autorizou as bolsas de 
mercadorias e futuros a constituir banco comercial para desempenhar funções de 
liquidante e custodiante central, prestando serviços às bolsas e aos agentes econômicos 
responsáveis pelas operações nelas realizadas. Com isso, a BM&F deu início ao 
processo de criação do Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A., que 
começou a operar no dia 30 de novembro do mesmo ano. 

2005 clearing de ativos é certificada pela ISO 9001. 

Quadro 3 – História recente da BM&F 
Fonte: adaptado de Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil (2005). 

 

Recentemente, conforme levantamento realizado pela FIA – Futures Industry 

Association (2005), as principais bolsas de mercadorias mundiais constaram de um ranking de 

40 mercados, classificadas segundo o volume negociado. O Quadro 4 apresenta as 10 bolsas 

de melhor ranking e reúne informações básicas sobre essas entidades. 
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Posição 
em 2004 

Posição 
em 2003 

 
Denominação 

 
Informações básicas 

1 1 EUREX Maior mercado de operações de opções 
e futuros do mundo. Foi criada em 1998, 
sendo operada conjuntamente pela 
bolsas alemã e suíça.  

2 2 Chicago Mercantile Exchange - CME Iniciou suas atividades em 1874. 
Constitui-se no principal mercado de 
futuros dos EUA e um dos mais 
importantes no cenário mundial. 

3 3 Chicago Board of Trade - CBOT Foi fundada em 1848 por comerciantes 
da cidade de Chicago. È hoje uma das 
mais influentes bolsas de mercadorias do 
mundo. 

4 4 EURONEXT.LIFFE Fundada no ano 2000 a partir da fusão 
das bolsas de Amsterdã, Bruxelas, Paris 
e Lisboa. Além disso, em 2002, 
expandiu-se com a aquisição da Liffe 
(London International Financial Futures 
and Options Exchange). 

5 5 Mexican Derivatives Exchange - MEXDER Suas atividades iniciaram no ano de 
1994 para iniciar e desenvolver o 
mercado de derivativos no México. A 
sede está na Cidade do México. 

6 6 Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil – 
BM&F 

Vide seção 2.1.3.3 

7 7 New York Mercantile Exchange - NYMEX Criada há 26 anos, é uma importante 
bolsa de commodities dos Estados 
Unidos e do mundo. 

8 10 Dalian Commodity Exchange - DCE Com sede na cidade de Dalian, essa 
bolsa compõe, juntamente com outras 
duas, o mercado de commodities da 
China. 

9 8 The Tokyo Commodity Exchange - TOCOM Foi criada em 1984, com a fusão da 
Tokyo Gold Exchange, Tokyo Rubber 
Exchange e Tokyo Textile Commodities 
Exchange. 

10 14 National Stock Exchange of India – NSE Foi fundada em 1984. Sua sede está na 
cidade de Bombaim. 

Quadro 4 – Principais bolsas de mercadorias e futuros 
Fonte: adaptado de Futures Industry Association (2005). 

 
 

A Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil destaca-se entre as principais bolsas de 

mercadorias e futuros do mundo. A seguir, são apresentados alguns aspectos que podem 

dimensionar o mercado brasileiro de derivativos.  
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2.1.3.3 Panorama do mercado no Brasil 

Em diversos momentos de incerteza e de desconfiança, as bolsas de mercadorias e 

futuros tiveram importância fundamental para manter a economia brasileira preservada. Não 

fossem as possibilidades de proteção ou blindagem, oferecidas por suas diversas operações, as 

crises enfrentadas pelo país teriam implicações muitos mais graves. Apenas, para se ter uma 

idéia da força das bolsas de mercadorias e futuros no ambiente interno, enquanto que nos 

Estados Unidos 90% das empresas utilizam operações com derivativos, no Brasil são apenas 

10% (informação verbal)1. 

Os fatos da história recente do país denotam que só se pode falar seriamente de 

mercados futuros a partir da estabilidade econômica. Antes, principalmente para o produtor 

agrícola, o futuro era simplesmente estocar. Era a forma de ele se proteger contra a variação 

do preço.  

Segundo Toledo Filho (2001), as bolsas de mercadorias, à medida que crescem, 

tendem a se tornar, também bolsas de futuros, sendo que esse fato pode ser notado na história 

das bolsas no mundo e no Brasil. Atualmente, mesmo que os negócios físicos não sejam 

desprezados (se alguém quiser comprar soja para realmente recebê-la poderá fazê-lo), o 

volume de negócios futuros representa o maior percentual. 

A função básica das bolsas de mercadorias e futuros é desenvolver um mercado livre, 

aberto, regulamentado e fiscalizado. Dentro da bolsa de mercadorias e futuros, circulam 

milhares de contratos, muitos deles com o objetivo de proporcionar a proteção patrimonial por 

meio das operações chamadas de cobertura ou hedge, como são mais conhecidas. Em todo o 

mundo, as empresas e até pessoas recorrem a esses mercados para fazer a sua proteção 

patrimonial. Por ilustração, registra-se que recentemente, a exemplo do que já ocorre nos 

                                                           
1 Dado fornecido por Manoel Felix Cintra Neto, Presidente da BM&F, no II Congresso Internacional de 
Derivativos e Mercado Financeiro, em Campos do Jordão, Agosto de 2005. 
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Estados Unidos, a  BM&F, fechou um acordo com 18 corretoras que passaram a atuar como 

market maker ou formadores de mercados em minicontratos futuros do Ibovespa, dólar e boi 

gordo. Segundo o destaque dado por Cotias (2005), a iniciativa é mais um passo em direção 

ao varejo, no sentido de atrair o pequeno investidor para o mundo das operações com 

derivativos. 

Grande parcela das empresas não domina os instrumentos financeiros negociados nas 

bolsas de mercadorias e futuros e, portanto, não operam diretamente com elas. Quando 

necessário acessam o mercado por meio de intermediários. Já as grandes companhias e as 

instituições financeiras utilizam-se plenamente deles. Em parte, a grande informalidade da 

economia brasileira contribui para esse distanciamento das bolsas, porque as empresas 

formais tendem a operar somente com outras empresas formais. Além disso, a regulação das 

operações com derivativos nas bolsas exige apenas que operações formais sejam realizadas.  

Os derivativos possibilitam que os riscos sejam mais bem gerenciados e contribuem 

para amortecer, pelo menos em parte, os impactos das questões que ocasionam algum dano 

mais forte à economia. O risco e a volatilidade são fatores que têm uma importância 

acentuada no âmbito do mercado de derivativos. Em certo sentido, a volatilidade é uma 

medida da velocidade do mercado, um referencial quantitativo que calcula a incerteza 

presente nesse ambiente.  

Diz-se que, quando os mercados se movem lentamente, tem-se um quadro de baixa 

volatilidade e quando se movem rapidamente, tem-se um quadro de alta volatilidade. A 

volatilidade é uma característica presente na economia brasileira e mundial. A volatilidade do 

real em relação ao dólar ou o dólar em relação ao euro, para citar moedas que são referências 

no mercado interno, pode gerar todos dias um volume significativo de operações com 

derivativos no Brasil e no exterior.  
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2.2 OS MERCADOS DE AÇÕES E DERIVATIVOS 

Esta seção caracteriza o contexto dos mercados de ações e derivativos, seus objetivos 

e funções, além de apresentar as principais operações transacionadas. 

Um olhar sobre a evolução do mercado de capitais brasileiro revela que, somente há 

alguns anos as empresas passaram a dar importância por esse ambiente. Hoje, é fato que os 

mercados de ações e de derivativos têm sido reconhecidos como oportunidades plausíveis 

para o desenvolvimento das operações e sustentabilidade dos negócios. 

Sem pretender esgotar os temas, a presente seção apresenta um conjunto de 

fundamentos, esclarecimentos e perspectivas que caracterizaram os mercados de ações e de 

derivativos no Brasil. 

 

2.2.1 Mercado de ações 

O dispositivo propulsor do mercado de ações é a captação de recursos realizada junto 

ao público. Essa captação se dá com a venda de ações e corresponde à contrapartida das 

companhias para garantir o investimento realizado. O mercado de ações no Brasil é 

organizado pela Bovespa, a qual também organiza os outros mercados de valores mobiliários.  

Uma ação representa a menor fração do capital de uma sociedade anônima.  Em 

termos de mercado de ações ela é considerada um título de renda variável, emitida por uma 

companhia de capital aberto, que confere ao seu detentor uma série de direitos e deveres. A 

expressão “companhia” está prevista na legislação societária como sendo sinônima da 

expressão “sociedade anônima”. De acordo com o art. 3º da Lei 6.404/76, “a sociedade será 

designada por denominação acompanhada das expressões companhia, ou sociedade anônima, 

expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final” Brasil 

(2005, grifo nosso). 
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Uma companhia será considerada aberta ou fechada se as suas ações forem ou não 

negociadas no mercado de ações da bolsa de valores. A companhia fechada (cia. fechada), 

diferentemente da companhia aberta (cia. aberta), não recorre à poupança pública e obtém 

recursos entre os próprios acionistas para a formação do seu capital. Sua ação não é cotada em 

bolsa e comumente é considerada uma sociedade tradicional, restrita a pequenos grupos. 

As ações emitidas por uma cia. aberta, desde que registradas na CVM, podem ser 

negociadas no mercado de valores mobiliários. O mercado de valores mobilários é assegurado 

pela CVM, e inclui, além do mercado de ações (que representam títulos de participação), 

transações com outros títulos de crédito possíveis de serem negociados, como debêntures, por 

exemplo. 

Além dos incentivos fiscais concedidos aos acionistas, como isenção do imposto de 

renda sobre os dividendos, a cia. aberta possui grande vantagem quanto à captação de 

recursos junto ao mercado, uma vez que esses, na maioria das vezes, custam menos do que os 

recursos disponíveis no mercado de crédito, e não há a obrigação líquida e certa do 

reembolso. 

 

2.2.1.1 Conceituação  

Para Saint-Geours (1998), as bolsas de valores são as responsáveis por oferecer um 

mercado para a cotação das ações nelas registradas. Além disso, devem orientar e fiscalizar os 

serviços prestados por seus membros, facilitar a divulgação constante de informações sobre as 

empresas e sobre os negócios que se realizam sob seu controle. Dentro desse ambiente, o 

mercado de ações representa um centro de transações envolvendo, de um lado, ações de 

companhias que abriram seu capital a terceiros, e de outro, investidores dispostos a se 

tornarem sócios daquela empresa. 



 44

Segundo a Bolsa de Valores de São Paulo (1999), as ações, objeto de negociação desse 

mercado, devem ser caracterizadas de acordo com o tipo, forma e direitos dos possuidores: 

 

a) Tipos de ações 

a1) Ordinárias: proporcionam participação nos resultados da empresa e conferem ao 

acionista o direito de voto em assembléias gerais. 

a2) Preferenciais: garantem ao acionista a prioridade no recebimento de dividendos 

(geralmente em percentual mais elevado do que o atribuído às ações ordinárias) e 

no reembolso de capital, no caso de dissolução da sociedade. 

 

b) Forma de ações 

b1) Escriturais: certificados que funcionam como uma conta corrente, na qual os 

valores são lançados a débito ou a crédito dos acionistas. Não há movimentação 

física de documentos. 

b2) Nominativas ou ao portador: certificados que apresentam o nome do acionista, 

cuja transferência é feita com a entrega do documento e a averbação de termo, em 

livro próprio da sociedade emitente, identificando novo acionista. Essa forma de 

ações deixou de existir a partir de 1994 com a vigência do Plano Collor. 

 

c) Direitos dos Possuidores 

c1) Dividendos: o principal benefício a que têm direito o possuidor de ações é 

representado na forma de dividendos. O recebimento em dinheiro baseia-se na 

participação nos resultados de uma sociedade, segundo um percentual a ser 

definido na assembléia geral ordinária de acionistas. 
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c2) Bonificação em ações: advém do aumento de capital de uma sociedade mediante a 

incorporação de reservas e lucros. Nessa ocasião, distribuem-se gratuitamente 

novas ações a seus acionistas, em número proporcional às já possuídas. 

c3) Direitos de Subscrição: é o direito de aquisição de novo lote de ações pelos 

acionistas - com preferência na subscrição - em quantidade proporcional às 

possuídas, em contrapartida à estratégia de aumento de capital da empresa. Como 

não é obrigatório o exercício de preferência na subscrição de novas ações, o 

acionista poderá vender a terceiros, em bolsa, os direitos que detém. 

 

2.2.1.2 Agentes 

De acordo com a Bolsa de Valores de São Paulo (1999), além dela própria e dos 

órgãos de regulação (Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários), os 

principais agentes que participam e atuam no mercado de ações são: 

 

a) Sociedades corretoras membros da bolsa 

Para se comprar ou vender ações é necessário o intermédio de uma corretora de 

valores habilitada na Bovespa. Essas instituições são autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Para serem membros da 

bolsa de valores as sociedades corretoras devem associar-se por meio da aquisição de um 

título patrimonial. 

O Banco Central do Brasil (2005) ao conceituar as sociedades corretoras de títulos e 

valores mobiliários, postula que são empresas constituídas sob a forma de sociedade anônima 

ou por quotas de responsabilidade limitada, e que objetivam principalmente: 

a1) Operar em bolsas de valores, subscrever emissões de títulos e valores mobiliários 

no mercado; 
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a2) Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros; 

a3) Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores 

mobiliários; 

a4) Exercer funções de agente fiduciário; instituir, organizar e administrar fundos e 

clubes de investimento; 

a5) Emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures; 

a6) Praticar operações de conta margem, e 

a7) Realizar operações compromissadas. 

As sociedades corretoras membros da Bovespa atuam, basicamente sob duas formas. 

Em uma delas, a corretora apenas opera a execução das ordens de compra ou venda 

determinadas pelo investidor. Na outra forma, a corretora recebe, por delegação, a função de 

arbitrar da melhor maneira possível as ordens de compra e venda, segundo as opções de 

investimento existentes, o perfil do investidor, além de outras variáveis.  

A respeito do exposto no parágrafo anterior, Toledo Filho (2001, p. 66) menciona que 

as corretoras “têm o privilégio legal de operar com exclusividade nas bolsas de valores. 

Assim, o investidor só consegue negociar no recinto das bolsas através de uma corretora”. 

Por acompanharem o mercado o tempo todo, avaliando os principais acontecimentos, 

bem como, os fatores que podem gerar mudanças de cenário, as sociedades corretoras 

contribuem, também para a formação da opinião pública. 

 

b) Investidores de curto prazo ou especuladores 

São aqueles que utilizam seu capital com a expectativa de tirar proveito de flutuações 

favoráveis dos preços das ações no mercado. Os especuladores não possuem um horizonte 

temporal definido e assumem riscos elevados visando retornos elevados. Esse tipo de 
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investidor é essencial para o mercado de títulos mobiliários, pois gera liquidez e assume riscos 

daqueles que não pretendem fazê-lo. 

 

c) Investidores de longo prazo 

Esses investidores compram ações com uma visão de longo prazo, e não se preocupam 

com oscilações de preço no curto prazo. Muitas vezes, esses investidores estão mais 

interessados nos dividendos que essas ações pagam do que na valorização do preço. São, 

também conhecidos como Yield Investors (investidores de rendimento). Uma parcela 

representativa dos investidores de longo prazo é formada por pessoas físicas. 

 

d) Tomadores de recursos ou gestores financeiros representantes das companhias 

Necessitam do mercado de ações para estruturarem as finanças das companhias. A 

lógica é simples: captar recursos do público investidor a um baixo custo e os investir sem 

grandes riscos. São os grandes beneficiários do mercado, pois obtêm fundos sob condições 

que não seriam conseguidas em operações de crédito. 

 

e) CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia foi criada em 1997 a partir de uma 

cisão da Bolsa de Valores de São Paulo. A criação da CBLC foi uma resposta às necessidades 

do mercado brasileiro de estabelecer uma estrutura de clearing (desembaraço) para as 

operações e de custódia no processo de registros, documentos e títulos. 

Simplificadamente, a CBLC trabalha para que os que devem pagar e os que devem 

receber cumpram, cada qual, sua parte na quantidade e no prazo combinados. Isto ocorre por 

meio de um sistema de contas centralizado, que individualiza e registra as transações. 
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2.2.1.3 Operações 

As operações do mercado de ações podem acontecer nos mercados à vista, a termo, de 

opções e futuros. A segui, esses mercados são apresentadas as suas principais características. 

 

a) Mercado à vista 

De acordo com o que ensina Pinheiro (2005), uma operação do mercado à vista é 

caracterizada quando acontecer uma compra ou venda de determinada quantidade de ações, a 

um preço estabelecido em pregão. Assim, quando há a realização de um negócio, ao 

comprador cabe dispender o valor financeiro envolvido na operação e ao vendedor a entrega 

dos títulos-objeto da transação, nos prazos estabelecidos pela Bovespa. 

No mercado à vista, a liquidação física (entrega de títulos vendidos) se processa no 2º 

dia útil após a realização do negócio em bolsa e a liquidação financeira (pagamento e 

recebimento do valor da operação) se dá no 3º dia útil posterior à negociação, e somente 

mediante a efetiva liquidação física. A liquidação física e financeira é processada pela CBLC. 

Os preços são formados em pregão, pela dinâmica das forças de oferta e demanda de 

cada papel (ação de uma empresa), o que torna a cotação praticada um indicador confiável do 

valor que o mercado atribui às diferentes ações. A maior ou menor oferta e procura por 

determinado papel está diretamente relacionada ao comportamento histórico dos preços e, 

sobretudo, às perspectivas futuras da empresa emissora, aí incluindo-se sua política de 

dividendos, prognósticos de expansão de seu mercado e dos seus lucros, influência da política 

econômica sobre as atividades da empresa etc. 

Na medida em que se passa a conhecer as nuances do mercado é possível de  

estruturar-se simultaneamente uma operação no mercado à vista e outra em um mercado a 

prazo (termo, futuro e opções). Tal operação possibilita montar uma série de estratégias, tanto 

conservadoras como agressivas dependendo da sua menor ou maior exposição ao risco. 
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b) Mercado a termo 

Para a Bolsa de Valores de São Paulo (1999), o mercado a termo se dá com a compra 

ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em 

prazo determinado, a contar da data da operação em pregão, resultando em um contrato entre 

as partes. O título-objeto é uma ação negociada a termo. A formação do preço a termo de uma 

ação resulta da adição, ao valor cotado no mercado à vista, de uma parcela correspondente aos 

juros - que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Todas as 

ações negociáveis na Bovespa podem ser objeto de um contrato a termo.  

No mercado a termo acontecem as operações com prazos de liquidação diferidos, em 

geral, de trinta, sessenta ou noventa dias. Para aplicações no mercado a termo são requeridos, 

além do registro na CBLC, um limite mínimo para a transação e depósito de valores na CBLC 

— tanto pelo vendedor como pelo comprador —, utilizados como margem de garantia da 

operação. O contrato a termo pode, ainda, ser liquidado antes de seu vencimento. 

Toda transação a termo requer um depósito de garantia na sociedade corretora, e desta 

na CBLC. Qualquer corretora pode pedir a seus clientes garantias adicionais àquelas exigidas 

pela CBLC. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou depósito de margem.  

A liquidação de uma operação a termo, no vencimento do contrato ou 

antecipadamente, se assim o comprador o desejar, implica a entrega dos títulos pelo vendedor 

e o pagamento do preço estipulado no contrato pelo comprador. 

As principais vantagens desse tipo de operação consistem em permitir ao investidor: 

proteger preços, diversificar riscos, obter recursos (suprir caixa) e alavancar ganhos. Em 

vários casos podem ser montadas estratégias mais sofisticadas, como por exemplo: operar 

conjuntamente com o mercado de opções. 
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c) Mercado de opções 

Neste mercado, a opção proporciona ao investidor que a adquire — mediante o 

pagamento de um prêmio em dinheiro — o direito de comprar ou vender um lote de ações a 

outro investidor, com preço e prazo de exercício preestabelecido contratualmente.  

Segundo Toledo Filho (2001, p. 57), o titular de uma opção “é o investidor que, 

comprando uma opção, passar a ter os direitos que ela lhe confere. O titular pode vender a 

opção no mercado, transferindo seus direitos”. Já o lançador de uma opção, segundo aponta o 

mesmo autor, “é o investidor que lança a opção, obrigando-se a vender ao titular, se este 

quiser, a ação-objeto ao preço de exercício, até o vencimento do contrato”. 

O comprador da opção de compra, até a data do vencimento, poderá exercê-la 

comprando o lote de ações ou revendendo a opção no mercado. O comprador da opção de 

venda, por sua vez, somente poderá exercê-la na data do vencimento da opção, quando então 

poderá vender as ações-objeto da opção ao lançador. Entretanto, tanto o titular como o 

lançador sempre poderão negociar suas opções no mercado a qualquer tempo, até a data do 

vencimento. O lançador de uma opção de compra poderá cobrir (depositar na CBLC os ativos 

objeto da operação) ou margear sua posição. O lançador de uma opção de venda deverá 

margear sua posição por meio do depósito de valores na CBLC. 

O lançador de uma opção de compra é uma pessoa que, por intermédio de seu corretor, 

vende uma opção de compra no pregão, assumindo assim, perante a bolsa, a obrigação de 

vender as ações-objeto a que se refere a opção, após o recebimento de uma comunicação de 

que sua posição foi exercida. Ele entregará a totalidade das ações-objeto mediante o 

pagamento do preço de exercício. 

O lançador que, por intermédio de seu corretor, vende uma opção de venda no pregão, 

assume perante a bolsa a obrigação de comprar as ações-objeto, caso sua posição seja 
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designada para o atendimento de uma operação de exercício. Nesse caso, ele pagará o preço 

de exercício, recebendo as ações-objeto. 

O prêmio é uma prática peculiar do mercado de opções. Em função dos direitos 

adquiridos e das obrigações assumidas no lançamento, o titular (comprador) paga e o lançador 

recebe uma quantia adicional (o prêmio). Assim, o prêmio ou preço da opção, é negociado 

entre comprador e lançador, por meio de seus representantes no pregão da bolsa. Ele reflete 

fatores como a oferta e a demanda, o prazo de vigência da opção, a diferença entre o preço de 

exercício e o preço à vista da ação-objeto, a volatilidade de preço, bem como outras 

características da ação-objeto. 

No mercado de opções também são permitidas operações de "day-trade", ou seja, a 

compra e a venda em um mesmo pregão, por uma mesma sociedade corretora e por conta de 

um mesmo investidor. A liquidação dessas operações, exclusivamente financeira, é feita pelo 

saldo. No dia do vencimento da opção não é permitida a realização de tais operações. 

O mercado de opções é caracterizado por seu controle totalmente escritural. As 

posições de lançador e titular constam do registro das operações nos sistemas eletrônicos da 

bolsa. Aliás, as posturas de lançador ou de titular devem ser bem analisadas e sintonizadas 

com o objetivo financeiro do investidor. 

 

d) Mercados futuros 

Os mercados futuros têm sua história diretamente vinculada à necessidade de 

administração do risco relacionado às alterações nos preços dos ativos, originalmente 

commodities e mais recentemente, também ativos financeiros. 

Uma operação no mercado futuro de ações compreende a compra ou a venda de ações 

listadas em bolsa, a um preço acordado entre as partes, para liquidação em uma data futura 

específica, previamente autorizada. Normalmente, o esperado é que o preço do contrato futuro 
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de uma determinada ação seja equivalente ao preço à vista, acrescido de uma fração 

correspondente à expectativa de taxas de juros entre o momento da negociação do contrato 

futuro de ações e a respectiva data de liquidação do contrato. 

 Para Toledo Filho (2001), o mercado futuro é um mercado com características muito 

próprias, como: datas fixas de vencimento estabelecidas pela bolsa e a existência de lotes-

padrão, isto é, não se pode negociar quantias quebradas nem fixar qualquer data de 

vencimento. 

O preço de um contrato futuro de ações muda de acordo com a variação de preço da 

ação subjacente no mercado à vista. Já os retornos percentuais relativos à posse das ações e 

dos contratos futuros dependem do tamanho do dispêndio inicial. Assim, quando da compra 

de uma ação no mercado à vista, seu valor total deve ser pago ao vendedor. Quando da 

compra de um contrato futuro, o dinheiro não muda de mãos entre o comprador e o vendedor. 

Em vez disso, um depósito de margem é requerido para prover segurança ao mercado. O nível 

de margem necessário é definido pela CBLC e varia de acordo com a volatilidade do papel no 

mercado à vista, tornando o dispêndio inicial menor para os contratos futuros. 

Compradores e vendedores no mercado futuro de ações podem ser: hedgers (aqueles 

que detêm ações e buscam proteção contra um movimento adverso nos preços das mesmas no 

mercado à vista, por meio da abertura de uma posição a futuro oposta à detida à vista) ou 

especuladores (aqueles que têm por objetivo realizar ganhos com os movimentos de preço no 

futuro).  

Segundo a Bolsa de Valores de São Paulo (1999), o mercado futuro de ações da 

Bovespa enquadra-se na modalidade "ajuste diário de perdas e ganhos", ou seja, diariamente, 

todas as posições em aberto são avaliadas em relação a um preço de referência calculado para 

cada papel, conhecido como preço de ajuste do dia. Depois de avaliadas, os ajustes nas 

posições são realizados seguindo algumas regras determinadas pela bolsa e seguidas pelas 
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sociedades corretoras. O exemplo mais típico é a cobertura (depósito em dinheiro) de uma 

margem relativa às perdas havidas no dia. 

Os preços negociados no mercado futuro de ações são formados pela interação entre a 

oferta e a demanda por determinado papel nesse mercado. Assim, se houver mais investidores 

interessados em comprar determinado papel a futuro para um específico vencimento do que 

investidores que queiram vendê-lo, a ação naturalmente obterá uma elevação no seu preço, 

pois os investidores estarão dispostos a pagar mais para obterem o papel e vice-versa. 

Entretanto, esse preço praticado em mercado gira em torno de um preço calculado para 

o papel, chamado de preço teórico ou preço justo, cuja formação se baseia no princípio de que 

o preço justo de negociação no mercado futuro de ações corresponde ao preço do papel no 

mercado à vista mais uma taxa de juros. 

O investidor detentor de uma posição comprada ou vendida no mercado futuro de 

ações, que não deseje ir para liquidação física, pode sair de sua posição no mercado futuro de 

ações por meio da realização de uma operação de natureza oposta envolvendo os mesmos 

papéis e mês de vencimento. O resultado será a extinção de posições até então existentes. São 

aceitos encerramentos totais ou parciais de uma mesma posição. 

Por outro lado, o vencimento no mercado futuro de ações significa o último dia em 

que um contrato futuro pode ser encerrado por meio da realização de uma operação oposta no 

próprio mercado futuro de ações. Após o encerramento desse dia, não mais será possível 

negociar as posições que se mantiveram abertas no mercado futuro de ações para aquele 

vencimento, devendo as mesmas ser liquidadas fisicamente. 

  Toda posição a futuro requer o depósito de garantias do investidor perante a sociedade 

corretora, por meio da qual atue, e desta perante a CBLC, atendendo a prazos, formas e 

montantes por ela determinados, com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações 

assumidas. As garantias podem ser prestadas sob duas formas: cobertura ou margem. 
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2.2.1.4 Aspectos funcionais do mercado 

Tendo em vista as peculiaridades do mercado de ações, esta seção apresenta aspectos 

funcionais de relevância para uma compreensão mais completa sobre o seu funcionamento e 

sobre a dimensão das atribuições das sociedades corretoras que nele atuam. 

 

a) Organização 

O mercado de ações organiza-se nos chamados “mercado primário” e “mercado 

secundário”. Tratam-se de subdivisões que reúnem os negócios com ações em momentos 

distintos.  

O mercado primário compreende o lançamento de novas ações no mercado, com 

aporte de recursos à companhia. Tem a função de coordenar a colocação de ações 

provenientes de novas emissões. É ao mercado primário que as empresas recorrem para 

complementar os recursos de que necessitam, seja para financiamento de seus projetos de 

expansão, seja para empregá-los de outras formas produtivas. 

Uma vez ocorrendo o lançamento inicial ao mercado, as ações passam a ser 

negociadas no mercado secundário, que compreende mercados de balcão (organizados ou 

não) e a bolsa de valores. As operações do mercado secundário representam transferências de 

recursos e títulos entre os investidores. O mercado secundário proporciona liquidez às ações e 

permite que os investidores, entre si, renegociem suas decisões de compra e venda. 

 

b) Pregão e mercado de balcão 

Depois de atendidas algumas condições, as ações de uma sociedade anônima podem 

ser admitidas para negociação em bolsa (por meio do pregão eletrônico) ou no mercado de 

balcão. O termo “pregão”, a propósito, vem do verbo apregoar, negociar em voz alta.  
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Na bolsa de valores, desde o início e até bem pouco tempo, a realização de negócios se 

dava no sistema viva-voz (negociações apregoadas). Com o surgimento do chamado “pregão 

eletrônico” o sistema viva-voz foi sendo aos poucos substituído até ser, recentemente, 

totalmente desativado.  

Sobre a existência do denominado “mercado de balcão”, Toledo Filho (2001) 

esclarece que na realidade ele não existe, no entanto, é o nome que se atribui às negociações 

entre corretores (feitas pessoalmente, por telefone e internet), mas que não passam pelo 

pregão. São negócios fechados paralelamente às movimentações em bolsa. 

 

c) Dinâmica elementar das operações 

O desejo ou a motivação de operar no mercado de ações poderá ser concretizado, de 

acordo com Pinheiro (2005), sob as seguintes formas: 

c1) Individualmente: o interessado manifesta sua intenção a uma sociedade corretora, 

que será a intermediária das negociações; 

c2) Coletivamente: os interessados adquirem cotas de clubes de investimentos ou de 

fundos mútuos de ações. Essas formas de investimento coletivo, administradas por 

sociedades corretoras e outras instituições autorizadas, são associações de 

aplicadores com um objetivo comum, qual seja, a formação de uma carteira 

diversificada de ações. 

Por ocasião do investimento, o investidor adquire ações com o objetivo de obter um 

ganho, uma lucratividade. Esse retorno será proveniente dos direitos e proventos distribuídos - 

dividendos, bonificações e direitos de subscrição - aos acionistas pela companhia e da 

eventual valorização de preço das ações. Esses fatores, por sua vez, dependerão do 

desempenho da empresa e de suas perspectivas futuras. 
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Todavia, no momento do resgate do investimento, o investidor vende ações para obter 

liquidez, isto é, para convertê-las em dinheiro, que será utilizado na aquisição de novos títulos 

ou em outro destino qualquer. Uma ação normalmente é vendida quando o investidor avalia 

que suas perspectivas a médio e longo prazos são relativamente menos favoráveis em 

comparação a outras ações ou mesmo outras alternativas de investimento. 

Ainda sobre a dinâmica das operações, há de se mencionar a possibilidade de 

investimentos via internet: trata-se do home broker. De forma semelhante aos serviços de 

home banking (acesso aos serviços bancários via Internet), oferecidos pela rede bancária, os 

home brokers das Corretoras estão interligados ao sistema de negociação da Bovespa e 

permitem que o investidor envie, automaticamente, por meio da internet, ordens de compra e 

venda de ações. Para tanto, é necessário que o investidor seja cliente cadastrado de uma 

corretora da Bovespa. 

 

d) Tipos de análise 

Diariamente, as sociedades corretoras se vêem às voltas com análises do mercado de 

ações. Essas análises são realizadas com base em dois tipos de informação: técnica e 

fundamentalista. 

Pinheiro (2005) ensina que a análise fundamentalista é uma das principais ferramentas 

para compreender a situação financeira de uma empresa. Sua análise leva a conhecer como a 

empresa está sendo administrada e suas perspectivas de lucros. Como um ativo, as ações 

podem gerar uma rentabilidade não só pela valorização dos preços na bolsa de valores, mas 

também pela distribuição dos lucros a seus acionistas por meio dos dividendos pagos. Assim, 

com a análise das demonstrações financeiras publicadas pode-se ter uma informação mais 

precisa acerca da real situação da empresa e melhores condições para decidir.  As 

características principais da análise fundamentalista são: tenta determinar um valor adequado 
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que reflita a situação da empresa no presente, e também espelhe as expectativas futuras; o 

valor adequado inclui fatores difíceis de quantificar como posicionamento da empresa no 

mercado; estuda as questões relativas à economia e perspectivas do segmento a que pertence a 

empresa; e avalia como ocorre o gerenciamento da empresa.  

De acordo com Tavares (1988), a análise técnica ou análise gráfica, de maneira 

resumida, é uma abordagem que utiliza gráficos como ferramenta principal para determinar o 

melhor momento (e preço) para comprar e vender ativos. Em complemento a utilização de 

gráficos, a análise técnica inclui também uma série de teorias sobre como acontecem os 

movimentos do mercado. A análise técnica funciona porque o mercado corresponde à soma 

dos desejos, medos e expectativas das pessoas. O valor de um ativo reflete o encontro entre os 

que acreditam que o ativo irá se valorizar (compra) versus aqueles que pensam o contrário 

(venda). Essas manifestações aparecem nos gráficos. Por fim, as principais características da 

análise técnica são: analisa os dados gerados pelas transações como preço e volume; utiliza os 

gráficos na busca de padrões; visualiza a ação dos componentes emocionais presentes no 

mercado; e analisa as tendências e busca determinar alvos (até onde os preços irão se 

movimentar).  

 

e) Indicadores da bolsa de valores 

Segundo a Bolsa de Valores de São Paulo (2002), o índice Bovespa é o mais 

importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua 

relevância advém do fato de o Ibovespa (denominação do índice Bovespa) retratar o 

comportamento dos principais papéis negociados na BOVESPA, e também de sua tradição, 

pois o índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu modificações 

metodológicas desde sua implementação, em 1968. 
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As ações integrantes da carteira teórica do Ibovespa respondem por mais de 80% do 

número de negócios e do volume financeiro verificados no mercado à vista da BOVESPA. 

Por esta razão, servem como indicador médio do comportamento do mercado. Sua 

composição procura aproximar-se o mais possível da real configuração das negociações à 

vista na bolsa. 

Além do Ibovespa, o mercado de ações dispõe de outros indicadores, cada qual com 

uma composição e objetivo diferentes. A relação inclui: Índice Brasil – IbrX; Índice Brasil 50 

- IBrX 50; Índice Valor Bovespa - IVBX-2; Índice de Energia Elétrica – IEE; Índice Setorial 

de Telecomunicações – ITEL; Índice de Ações com Tag Along Diferenciado – ITAG; Índice 

de Sustentabilidade Empresarial – ISE, e o mais recente, Índice de Ações com Governança 

Corporativa Diferenciada – IGC, que foi criado com o objetivo de medir o comportamento de 

uma carteira teórica composta por ações de empresas que revelem a prática de governança 

diferenciada, as quais são integrantes do Novo Mercado ou classificadas nos níveis 1 ou 2 da 

Bovespa. 

 

2.2.1.5 Novo mercado e níveis de governança corporativa 

Quando uma companhia adentra ao chamado “Novo Mercado” ou a um dos “Níveis de 

Governança Corporativa” da Bovespa, significa que aderiu a um exigente conjunto de regras 

societárias, conhecidas como “práticas diferenciadas de governança corporativa”. A criação 

da Lei Sarbannes-Oxley, ato assinado nos Estados Unidos em julho de 2002 e que introduziu 

mudanças legislativas significativas na vida empresarial daquele país, foi um dos fatores que 

contribuiram para ressaltar a importância de se adotar essas práticas no cenário empresarial 

brasileiro. A Bolsa de Valores de São Paulo (2005) define que as práticas diferenciadas de 

governança corporativa formam “um conjunto de normas de conduta para empresas, 
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administradores e controladores, consideradas importantes para a valorização das ações e 

outros ativos emitidos pelas companhias”.  

Para uma visualização ampla do Novo Mercado e dos Níveis de Governança 

Corporativa, no Quadro 5 é apresentado um comparativo com os principais aspectos de cada 

segmento. 

 

Nível 1 de governança 
corporativa 

Nível 2 de governança 
corporativa 

Novo Mercado 

Diferencial: transparência Diferencial: transparência e mais 
poder aos minoritários 

Diferencial: transparência e poder 
igual para todos os acionistas 

As empresas devem: 
• Manter 25% das ações 
em circulação. 
• Melhorar a divulgação de 
informações. 

As empresas devem: 
• Cumprir todas as 
exigências do nível 1. 
• Em caso de venda da 
empresa, pagar 100% do preço 
para quem tem ações ordinárias e 
70% para quem tem 
preferenciais. 
• Em caso de fechamento de 
capital, recomprar todas as ações 
pelo valor econômico. 
• Resolver conflitos por 
meio de câmaras de arbitragem. 

As empresas devem: 
• Cumprir todas as 
exigências dos níveis 1 e 2. 
• Emitir somente ações 
ordinárias 
• Em caso de venda da 
empresa, pagar o mesmo preço a 
todos os acionistas. 

Quadro 5 – Comparativo entre os níveis de governança corporativa da Bovespa 
Fonte: adaptado de Bolsa de Valores de São Paulo (2005). 

 

 

O Novo Mercado foi criado em dezembro de 2000 para constituir-se no segmento da 

Bovespa destinado às empresas que se comprometem com práticas e regras societárias mais 

rígidas do que as exigidas pela legislação brasileira. Ao aderir, as empresas devem ampliar os 

direitos dos acionistas e divulgar suas informações de maneira sistemática e mais transparente 

à sociedade como um todo. As principais conseqüências almejadas são a valorização e a 

liquidez das ações.  

Em relação à legislação societária vigente no país, o Novo Mercado diferencia-se, 

dentre outros aspectos, na exigência de que o capital social da empresa seja composto 

somente por ações ordinárias. O Novo Mercado tem sido a opção mais utilizada pelas 
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empresas que iniciam a abertura de seu capital, enquanto os Níveis Diferenciados de 

governança têm listado as empresas que já possuem ações negociadas na Bovespa. Segundo a 

Bolsa de Valores de São Paulo (2005), a primeira empresa a compor o Novo Mercado foi a 

Cia. de Concessões Rodoviárias (CCR), em janeiro de 2002. Atualmente, outras 15 empresas 

estão listadas neste segmento. 

Os Níveis de Governança Corporativa surgiram, igualmente, em dezembro de 2000 

para estabelecerem às empresas já listadas na Bovespa um conjunto de procedimentos e 

condutas importantes a serem adotados por seus administradores e controladores. A Bovespa 

instituiu o nível 1 e o nível 2, distinguindo as empresas de acordo com o grau de compromisso 

assumido com a prática de boa governança. 

As empresas listadas no nível 1 se comprometem, principalmente, com melhorias na 

prestação de informações ao mercado e com a dispersão acionária. Foi em junho de 2001 que, 

de acordo com a Bolsa de Valores de São Paulo (2005), as primeiras dezenove empresas 

aderiram ao nível 1 de governança corporativa. Hoje, o nível 1 é composto por 36 empresas 

no total. 

Para a classificação como empresa de nível 2, além da aceitação das obrigações 

contidas no nível 1, a empresa e seus controladores adotam um conjunto bem mais amplo de 

práticas de governança e de direitos adicionais para os acionistas minoritários. Segundo a 

Bolsa de Valores de São Paulo (2005), a Centrais Elétricas do Estado de Santa Catarina 

(CELESC) se tornou, em junho de 2002, a primeira empresa a compor o nível 2 de 

governança corporativa, que agora conta com um rol de nove empresas. 

 

2.2.2 Mercado de derivativos 

Swaps, opções, futuros de dólar, boi, café, soja, milho e outras commodities são coisas 

correntes no mundo inteiro, existentes nos mais diversos países. Se esses mercados parassem, 
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a economia mundial teria sérios problemas, pois todo o trade (movimento comercial) mundial 

trabalha, hoje, ancorado em proteções (hedge) contra riscos de oscilações nos preços e taxas; 

e como as operações de hedge têm forte relação com commodities é muito provável que as 

perdas atingiriam os mais diferentes setores produtivos e financeiros. Nos países em que os 

mercados de derivativos se desenvolvem com maior eficiência, a importância desses 

mercados em períodos de transições políticas ou crises econômicas é sempre destacada. 

O parágrafo anterior demonstra simplificadamente alguns elementos que fazem parte 

de um mercado, considerado por muitos, sofisticado e complexo: trata-se do mercado de 

derivativos. Um derivativo, como o nome sugere, é algo que “deriva” de outra coisa. O preço 

futuro contratado para o dólar, por exemplo “deriva” do preço do dólar à vista. Um contrato 

futuro de café “deriva” do café disponível e assim por diante. 

Conforme contemplam os registros históricos da Bolsa de Mercadorias e Futuros do 

Brasil (2005), o desenvolvimento dos derivativos, no Brasil, foi impulsionado fortemente pelo 

início dos pregões dessa entidade no ano de 1986. A princípio, os primeiros derivativos 

negociados foram os de mercados futuros e os de opções de mercadorias (commodities); esses 

foram criados para evitar que produtos agrícolas e minerais sofressem bruscas variações no 

mercado. Em seguida, vieram as trocas (swaps), que são operações de trocas de fluxos de 

pagamento e por fim, surgiram os negócios estruturados, que permitem a criação de operações 

individualizadas aos clientes, possibilitando obter proteção contra flutuações de taxas e de 

moedas, gerar benefícios contábeis e fiscais e arbitrar mercados para reduzir custos. 

Em geral, as transações envolvendo os derivativos têm quatro funções básicas: 

 

a) Proteção contra as variações de taxas, moedas e preços. 

b) Alavancagem que é a opção de aumentar a rentabilidade. 
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c) Especulações que são a entrada no mercado futuro sem uma posição 

correspondente no mercado à vista. 

d) Arbitragem que nada mais é do que tirar proveito de uma diferença dos preços nos 

diversos mercados ou ativos. 

Os títulos mais básicos negociados no mercado de derivativos brasileiro são: ações, 

taxas de juros, taxas de câmbio e mercadorias (commodities). Como a cotação destes títulos 

básicos é variável, sobre ela se formam os preços dos títulos derivativos. 

 

2.2.2.1 CONCEITUAÇÃO  

O desenvolvimento do mercado financeiro internacional tem propiciado, aos 

integrantes do ambiente econômico, o surgimento de novos mecanismos que permitem a 

elaboração de estratégias requintadas para as mais diversas necessidades: captar e aplicar 

recursos; proteger os preços dos ativos e passivos contra variações desmedidas; reduzir custos 

operacionais; diluir de riscos; dentre outras. Esses mecanismos são chamados de 

"instrumentos financeiros" e é fato que uma parte deles caracteriza-se com um "derivativo". 

De acordo com Figueiredo (2002, p. 1), derivativos “são títulos cujos valores 

dependem dos valores de outras variáveis mais básicas”, ou seja, tratam-se de contratos que 

são negociados com base no comportamento do preço de um determinado ativo. 

Apontando características operacionais, Lopes e Lima (2003, p.  9) preceituam que 

“pode-se considerar como derivativos aqueles instrumentos financeiros que derivam ou 

dependem do valor de outro ativo e que se caracterizam, normalmente, como contratos 

padronizados, negociados entre as partes em mercados secundários organizados ou contratos 

ad hoc entre os agentes”. 

O Comitê Internacional de Normas Contábeis, mais conhecido como International 

Accounting Standards Board (IASB) (2001) define derivativo como sendo “um instrumento 
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financeiro cujo valor muda em resposta a alguma variável subjacente e que exige pouco ou 

nenhum investimento inicial em comparação com outros instrumentos que tenham resposta 

similar à mesma variável”. 

Já o Financial Accounting Standards Board (FASB) (1998), em seu pronunciamento 

SFAS (Statement of Financial Accounting Standards) nº. 133, detalha que o derivativo é um 

instrumento financeiro ou outro contrato que possua todas as três características seguintes: 

 

a) Ter um ou mais underlyings (subjacentes) e um ou mais valores de noção ou 

provisões de pagamento ou ambos. Esses termos determinam a quantia da 

liquidação financeira e em alguns casos, quando e como a liquidação será exigida. 

b) Não requer nenhum investimento líquido inicial ou este investimento líquido 

inicial é menor do que o requerido para outros tipos de contratos que se esperariam 

ter uma resposta similar às mudanças de agentes do mercado. 

c) Seus termos requerem ou permitem a liquidação financeira, que pode prontamente 

ser realizada por meios fora do contrato, ou acontece a transação que não apresente 

uma posição substancialmente diferente à liquidação financeira. 

 

A abreviação FASB identifica o Comitê de Normas de Contabilidade Financeira, 

organização nos Estados Unidos responsável, no setor privado, por estabelecer os critérios e 

padrões de elaboração das demonstrações contábeis das empresas daquele país. 

 No Brasil, para a CVM (1995), derivativos são "são ativos financeiros cujo valor 

resulta (deriva) do valor de outro ativo, podendo ser os derivativos, padronizados e 

negociados em mercados secundários organizados ou ser um contrato “ad hoc”entre as 

partes”. 
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2.2.2.2 Agentes 

Basicamente, os agentes com atuação destacada na seção que abordou o mercado de 

ações são os mesmos do mercado de derivativos. Assim, pode-se apontar que, além da Bolsa 

da Mercadorias e Futuros do Brasil (ambiente com maior volume de transações, uma vez que 

existem derivativos de ações negociados na Bovespa), os principais agentes que participam e 

atuam no mercado de derivativos são: 

a) Sociedades corretoras membros das bolsas 

Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (2005), quase a totalidade das 

corretoras que atuam no Brasil, operam na Bovespa e na BM&F. Da mesma forma que no 

mercado de ações, o acesso ao mercado de derivativos se dá por meio das sociedades 

corretoras. Como se registrou anteriormente, o Banco Central do Brasil e a CVM são as 

entidades que regulam as corretoras. Para serem membros da bolsa de mercadorias e futuros, 

as sociedades corretoras devem associar-se por meio da aquisição de um título patrimonial da 

BM&F. 

As sociedades corretoras membros da BM&F atuam, basicamente, sob duas formas. 

Em uma delas, a corretora apenas opera a execução das ordens de compra ou venda 

determinadas pelo investidor (esse procedimento, diferentemente do mercado de ações, não é 

representativo em termos de volume). Na outra forma, a corretora recebe, por delegação, a 

função de arbitrar da melhor maneira possível as transações, segundo as alternativas 

existentes.  

Atualmente, com a extinção do pregão viva-voz na Bovespa, o ambiente da BM&F é o 

que tem proporcionado às corretoras uma maior visibilidade nos meios de comunicação. 

O Banco Central do Brasil (2005) conceitua as sociedades corretoras de títulos e 

valores mobiliários e traça os objetivos desse agente. Para o mercado de derivativos isso 

representa, principalmente: 
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a1) Intermediar operações de câmbio; 

a2) Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes; 

a3) Praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por 

conta própria e de terceiros; 

a4) Praticar operações de conta margem; 

a5) Realizar operações compromissadas, e 

a6) Operar em bolsas de mercadorias e de futuros por conta própria e de terceiros.  

b) Investidores de curto prazo ou especuladores 

Os especuladores compram e vendem contratos de futuros para ganhar na diferença 

das cotações. Não precisam ser produtores. Aliás, não precisam conhecer uma lavoura ou um 

rebanho. Compram e vendem os contratos ou as opções de maneira idêntica aos investidores 

em ações de companhias.  

Diversos autores, como Pinheiro (2005), afirmam que os especuladores cumprem um 

papel importante ao garantir a liquidez do mercado. Significa que, como estão sempre 

comprando ou vendendo, asseguram a existência de contratos com vencimento durante todo o 

ano. 

c) Investidores de longo prazo 

Esse tipo de investidor não é característico do mercado de derivativos em função dos 

prazos praticados nas transações e da peculiaridade de um derivativo (preço dependente do 

preço de um outro ativo). Todavia, podem operar continuamente por meio de novas aberturas 

e fechamentos de posições (venda ou compra).  

d) Tomadores de recursos ou gestores financeiros representantes das companhias 

Necessitam desse mercado, principalmente, para estruturarem as finanças das 

companhias diante do cenário econômico. Nesse sentido, dadas as suas necessidades (hedge 

contra variações de taxas, moedas ou preços; aumentar a rentabilidade de uma transação em 
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curso; aproveitar-se da diferença de preços entre diferentes mercados ou ativos), podem atuar 

concomitantemente como investidores. 

e) CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

A CBLC já encontra-se apresentada na seção 2.2.1.2. 

 

2.2.2.3 Operações 

Esta seção apresenta as operações com derivativos existentes no mercado brasileiro. 

Sanvicente (2003) destaca que os tipos básicos de derivativos são: opções, contratos a termo, 

contratos futuros e swaps (trocas). Segundo o autor, embora essa lista seja comumente 

encontrada, na verdade, existem apenas dois tipos básicos: opções e contratos a termo. 

 

a) Contratos a termo 

A negociação de um contrato a termo implica na contratação e no compromisso de 

receber e de entregar o objeto do contrato, em uma data pré-estabelecida e por um preço 

previamente combinado. Dentro dessas características, incluem-se ainda as operações 

conhecidas como swaps e também os contratos futuros. 

A operação de swap é um acordo entre duas partes dispostas em trocar riscos de uma 

posição ativa ou passiva, em uma data futura, de acordo com algumas condições apresentadas 

em um contrato. Os swaps mais comuns são os de taxas de juros, moedas e commodities. 

O mercado de derivativos brasileiro tem sido amplamente alavancado em operações de 

"swap" (troca) de taxa de câmbio e taxa de juros. Essa operação é uma forma de alinhar as 

expectativas futuras com as perspectivas de menor perda possível ou maior ganho possível. 

Toledo Filho (2001, p. 118) afirma que a “maior vantagem do “swap” é permitir o 

“hedge” sem o risco de troca dos ativos ou passivos, já que as partes, na liquidação, pagam ou 

recebem apenas a diferença entre os critérios de ajuste”. 
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Como exemplo, o swap pode envolver uma empresa “X” que tem uma dívida com 

vencimento futuro indexada ao dólar e uma empresa “Y” que também tem uma dívida para o 

mesmo vencimento, no entanto atrelada ao IGPM (índice de inflação). A empresa “X” 

acredita que o dólar deve entrar em um estágio de grande alta e não vê o mesmo no IGPM. A 

empresa “Y” entende que, na verdade, a inflação deve disparar e o dólar deverá acomodar-se 

em um menor patamar. A empresa “X” propõe à empresa “Y” um swap, isto é, trocar sua 

dívida indexada ao dólar pela dívida da empresa “Y” que está indexada ao IGPM. Essa última 

aceita a troca sob a condição de a empresa “X” pagar um determinado valor adicional. 

Como se observa no parágrafo anterior, o swap intencionava a formação de um hedge 

para a empresa “X”, pois esta buscava proteger-se da valorização do dólar. Outra questão a 

perceber é a caracterização dessa operação de acordo com o conceito de contrato a termo, pois 

sempre uma das partes irá preferir aguardar o vencimento do contrato. 

Segundo Sanvicente (2003), os dois tipos fundamentais de swap são: 

 

a1) Swaps de taxas de juros: é a troca de taxas pós-fixadas por pré-fixadas e vice-

versa. Representa um acordo entre duas partes para trocar pagamentos à taxa de juros 

fixos num certo montante principal por pagamentos à taxa de juros flutuante sobre o 

mesmo montante do principal. Essa troca propicia uma melhor gestão de caixa. 

a2) Swaps de moedas ou taxas de câmbio: é a troca de pagamentos de uma dívida em 

uma determinada moeda por outro padrão monetário. Uma de suas vantagens é que 

proporcionar uma melhor gestão de ativos e passivos em moedas diferentes. 

 

Em relação ao contrato a termo, propriamente dito e aos contratos futuros, alguns 

esclarecimentos são necessários. Para Lima e Lopes (2003) o contrato futuro “é o 

compromisso de comprar/vender determinado ativo numa data futura, por um preço 
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previamente estabelecido”. Complementarmente, os mesmos autores explicam o contrato a 

termo também representa um pacto de compra e venda de um ativo por um preço pré-

acordado, porém com algumas diferenças a notar: 

 

a1) No mercado a termo as partes contratadas permanecem até o vencimento do 

contrato e liquidam financeiramente a operação com a entrega do ativo negociado. 

No mercado de contratos futuros pode-se negociar antes do vencimento e liquidar 

financeiramente a operação. 

a2) No mercado a termo os contratos podem ser elaborados e negociados de acordo 

com o desejo das partes envolvidas. No mercado de contratos futuros eles são 

padronizados e obrigatoriamente transacionados em bolsa. 

a3) No mercado a termo o porte financeiro dos participantes é grande, exige-se um 

alto padrão de crédito e inexistem garantias. No mercado de contratos futuros 

circulam participantes de pequeno, médio e grande porte, não é requisitado 

comprovar a situação creditícia e sempre haverá garantias para as operações. 

 

Em particular, contrariamente às circunstâncias históricas das bolsas de futuros, uma 

característica do mercado de futuros atual é que apenas uma ínfima parcela do montante de 

contratos futuros é liquidada pela entrega efetiva de seus objetos. Vale o registro de que, no 

princípio, a utilização do mercado futuro era para realmente entregar ou receber mercadoria 

(commodity) física.  

Segundo Pinheiro (2005), atualmente os negócios são caracterizados pela cobertura 

(compensação ou liquidação) de suas obrigações por meio da realização de transações 

inversas (quem estava na posição de comprador, assume uma outra posição de vendedor e 

vice-versa). Observa-se que, na prática, a caracterização de um contrato a termo e de um 
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contrato futuro se dá pela extensão dos prazos de vencimento (a bolsa estabelece a 

padronização que deve ser obedecida para a efetivação de ambos os contratos). 

Principalmente, os contratos futuros oferecem um mecanismo eficiente de proteção de 

preços ou de taxas de juros para indivíduos ou empresas expostos a flutuações adversas nos 

preços das mercadorias (commodities) ou ativos financeiros. Os mercados futuros de 

mercadorias agrícolas, por exemplo, negociam contratos cujos valores superam muitas vezes 

o volume transacionado no mercado físico.  

Em termos operacionais, a bolsa minimiza os riscos do não cumprimento dos contratos 

com a exigência de procedimentos relativos à formação de uma margem. Em síntese, apesar 

de a liquidação do contrato ocorrer apenas numa data futura, os ajustes financeiros são 

exigidos diariamente e o valor do contrato volta a ser zero, sendo que o lucro ou prejuízo 

realizado é repassado ao detentor do contrato. 

 

b) Mercado de opções 

A evolução do mercado de opções é bastante recente. Conforme explica Pinheiro 

(2005), somente em 1973, com a criação da Chicago Board Options Exchange, pela Chicago 

Board of Trade, é que se iniciaram as negociações de opções de ações, originalmente sobre 

commodities. Mais tarde, nos anos de 1980, impulsionados com o surgimento de outras bolsas 

nos Estados Unidos, desenvolveram-se os mercados de opções de taxa de câmbio, de índices 

de ações e de contratos futuros. Atualmente, a maioria das bolsas que oferece contratos 

futuros também negocia opções sobre eles. 

O mercado de opções é um segmento baseado em operações relativas à negociação de 

contratos de opções, nos quais são negociados direitos de compra e venda de determinada 

commodity ou instrumento financeiro a um certo preço para liquidação em uma data futura. 
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Os contratos de opções são acordos nos quais, por intermédio de único pagamento 

(inicial), uma das partes tem o direito (e não a obrigação) de comprar ou vender o ativo em 

certa data a preço preestabelecido. A outra parte da operação recebe esse pagamento como 

remuneração por sua exposição ao risco, que pode chegar a ser ilimitado. Quando as 

negociações são realizadas em bolsa, elas recebem uma padronização de itens contratuais, 

semelhantes aos contratos futuros. 

 Por ilustração, suponha-se que um indivíduo “A”, com negócios no exterior, encontre-

se com dúvidas relativas à concretização de uma negociação futura de US$ 100,000.00. Dada 

a incerteza do negócio e também levando-se em consideração a suspeita de uma elevação na 

cotação do dólar, esse indivíduo “A” (que não tem a quantia necessária) propõe a um outro 

indivíduo “B” (possuidor de dólares) que lhe dê o direito de comprar a um preço certo e em 

determinada data, o montante de dólares que poderá vir necessitar. Esse indivíduo “B”, por 

sua vez, analisa a proposta e sinaliza que a aceitará se o indivíduo “A” lhe pagar, por ocasião 

da contratação da opção, um prêmio (quantia paga pelo comprador da opção) como forma de 

compensar o fato de os dólares terem sido reservados e a um preço pré-fixado. 

 Caso o indivíduo “A” venha a necessitar dos dólares para sua negociação no exterior, 

ele exerce sua opção de comprador. Nesse caso, ele pagará (segundo a cotação da moeda 

preestabelecida na contratação da opção) ao indivíduo “B” o montante em reais relativos aos 

US$ 100,000.00 que foram o objeto do contrato de opção. Assim, o indivíduo “A” estaria 

desembolsando, além do prêmio pago pela opção, o total referente ao objeto contratado. 

Contudo, se o indivíduo “A” não necessitar dos dólares para sua negociação no 

exterior, ele simplesmente comunica ao indivíduo “B” que não exercerá sua opção. Desta 

forma, o indivíduo “A” desembolsaria apenas o prêmio pago pela opção. Outro fato a revelar 

é que a situação das cotações do dólar, nas ocasiões de contratação e de vencimento dessa 

opção, poderia ter propiciado a ambos os indivíduos ganhos e perdas representativas. 
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Pelo exemplo mencionado no parágrafo anterior, pode-se extrair alguns elementos 

característicos de um contrato de opção: 

 

a) Titular da opção (indivíduo “A”) 

b) Lançador da opção (indivíduo “B”) 

c) Prêmio (valor pago pelo indivíduo “A” na contratação da opção) 

d) Objeto (US$ 100,000.00) 

e) Preço de Exercício (montante pago em reais pelo indivíduo “A” no caso de exercer 

sua opção) 

 

Cada vez mais, os agentes do mercado se debruçam sobre planilhas e relatórios que 

retratam o dinamismo das necessidades econômico-financeiras das empresas. Muitos deles, 

insatisfeitos com operações usuais, concluem que algo precisa ser feito e procuram 

desenvolver outras que vão ao encontro de suas demandas. Por sua natureza, os derivativos 

podem permitir muitas combinações, várias delas do tipo “sob medida”. 

O desenvolvimento do mercado de futuros e opções e de sua utilização como 

instrumento de gestão de risco possibilitou o surgimento de novos produtos derivativos. 

Alguns deles tornaram-se conhecidos como “opções de crédito”, pois além de proporcionar 

alavancagem e proteção similares às opções de bolsa, procuram atender, de forma mais 

eficiente, a necessidades específicas dos agentes econômicos. Normalmente são negociadas 

entre bancos e clientes, sendo que o banco assume tanto o risco de crédito quanto o risco de 

mercado de seu cliente.  

Entre as opções de crédito destacam-se os caps, os floors e os collars, a seguir 

definidos com base na abordagem de Toledo Filho (2001): 
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Cap: é expressão inglesa que significa teto. Corresponde a uma espécie de seguro, 

onde a empresa paga um prêmio para se defender da alta de preço de uma determinada 

mercadoria (commodity) ou de uma taxa de juro. Normalmente, quando caracterizada, 

objetiva limitar os juros a serem pagos por um empréstimo a uma taxa flutuante. O comprador 

de um cap tem sempre um passivo a taxa flutuante e deseja impor um limite máximo a essa 

flutuação. O vendedor de um cap, mediante o recebimento de um prêmio, se compromete a 

pagar qualquer elevação da taxa de juro acima da taxa estipulada no cap. Em síntese, isso 

significa que o vendedor assume o risco de ter que desembolsar uma certa quantia no futuro 

em troca de um prêmio, enquanto o comprador paga esse prêmio para se assegurar de que não 

terá problemas de caixa. 

Floor: corresponde, na língua portuguesa, a piso ou chão. Essa operação impõe um 

limite mínimo para a taxa de juros, isto é, um piso na qual a taxa de juros flutuante de 

mercado se torna fixa para o comprador. O comprador do floor garante uma taxa mínima de 

juros para o principal que ele emprestou a taxas flutuantes, conseguindo assim uma 

rentabilidade mínima que ele acha suficiente, protegendo-se assim. Já o vendedor dessas 

opções aceita o risco de ter de desembolsar a diferença entre taxa de floor e a taxa corrente 

sobre o valor do principal, em troca de um prêmio. Se o vendedor do floor for alguém que 

tenha um empréstimo a taxa flutuante de mercado, então essa venda e o prêmio conseguido 

com ela fará com que seus débitos tenham um custo efetivo menor e ainda dá a segurança ao 

investidor que lhe emprestou a garantia de rentabilidade mínima. O comprador de um floor 

geralmente é uma instituição que concedeu um empréstimo a taxas flutuantes e que paga ao 

vendedor do floor para que este lhe reembolse qualquer queda de taxas além do limite inferior 

estabelecido. 

Collar: envolve a compra de um cap e a venda de um floor, sendo uma combinação de 

ambos. A empresa fixa um teto até onde está disposta a pagar e um piso. O custo de seu 
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passivo flutuará então nesse intervalo fixado pela empresa. Esta combinação traz segurança ao 

caixa de uma empresa, na medida em que define limites máximo e mínimo de oscilação da 

taxa contratada. A empresa compra um cap para se proteger das taxas de juros flutuantes e 

para isso deve desembolsar um prêmio. Mas, se ao mesmo tempo, ela vender um floor pelo 

mesmo preço que pagou o cap, ela terá conseguido impor limites ao movimento das taxas de 

juros sem desembolso de caixa. Quer dizer, ela protege contra possíveis alta dos juros em 

troca do corte do ganho que ela teria com a queda dessas taxas. 

Em termos de estratégias com combinações de opções, além do exposto até aqui, a 

formação estruturada de lançamento de posições de investimento consiste em concatenar 

opções de compra, opções de venda e outros derivativos, tais como contratos futuros.  

Segundo Toledo Filho (2001), as principais estratégias são: 

Spread de alta: consiste na trava ou fixação de lucro com o mercado em alta. O 

investidor monta uma operação que contêm duas opções de compra do mesmo ativo-objeto, 

com a mesma data de vencimento, mas com preços de exercício diferentes. 

Spread de baixa: é fixado um spread com o mercado em baixa, por meio da compra e 

venda de opções com vencimento na mesma data e preços de exercícios diferentes. 

Butterfly: essa operação, cujo nome deve-se à forma gráfica desta operação, possui 

riscos e potencial de lucros limitados. Por isso é utilizada para limitar o risco do investidor. É 

construída utilizando um spread de compra (bull spread) e um spread de venda (bear spread).  

Stradlle: consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com as 

mesmas características, ou seja, do mesmo ativo, com o mesmo preço de exercício e a mesma 

data de exercício. O investidor tem um potencial de lucro grande se o ativo valorizar-se ou 

desvalorizar-se de maneira acentuada. 
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Strangle: consiste na compra de uma opção de compra e na venda de uma opção de 

venda com preço de exercício inferior, mas mesmo vencimento. O objetivo é fazer um fluxo 

de caixa para o ganho de juros. 

Box de 4 pontas: consiste na realização de um spread de alta com opções de compra e 

simultaneamente, de um spread de baixa com opções de venda, com os mesmos preços de 

exercício e vencimento. Objetiva fazer uma operação de renda fixa ou tomar recursos com 

uma taxa pré-fixada. 

 

2.2.2.4 Aspectos funcionais do mercado 

A seguir, são apresentados os principais aspectos funcionais do mercado de 

derivativos, os quais poderão propiciar uma compreensão mais ampla sobre o seu 

funcionamento e sobre a atuação das sociedades corretoras que operam com esse mercado. 

 

a) Organização 

Na Bovespa, mesmo que em volume simbólico, negociam-se os derivativos cujas 

operações derivam das ações (opções). Já na BM&F, além dos negócios do mercado à vista, 

co-existem os mercados a termo, de futuros, de opções e de swaps, os quais desenvolvem as 

operações que caracterizam o mercado de derivativos. 

 

b) Pregão e mercado de balcão 

Os negócios com derivativos acontecem, por meio de operações padronizadas, em 

bolsa e também no mercado de balcão (over the counter). Neste último, uma instituição 

financeira e um cliente com interesses específicos acordam diretamente o negócio. No Brasil, 

essas transações podem ser realizadas na BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros e na 

BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo (exclusivamente transações envolvendo ações). 
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Ao contrário da Bovespa (no mercado de ações), a BM&F opera simultaneamente o 

pregões viva-voz e eletrônico. Aliás, nessa última, o pregão viva-voz responde pela maior 

parte dos negócios.  

O mercado de balcão é, em boa parte dos casos, espontâneo e informal. Surge, 

geralmente entre grandes instituições, sem local fixo de encontro, com baixa transparência na 

divulgação de preços e não segue regras específicas. É, basicamente, um mercado em que as 

partes negociam diretamente entre si. Assim sendo, os derivativos negociados em mercado de 

balcão são personalizados, existindo grande flexibilidade na negociação dos itens do contrato, 

tais como a qualidade e quantidade do ativo, as garantias do negócio, a forma de liquidação 

etc. Os derivativos mais negociados no mercado de balcão são os contratos a termo e os 

swaps. 

Como já abordado em seção específica, as bolsas oferecem locais apropriados de 

transação, organizam o mercado, preparam regras e contratos, fazem a compensação e 

liquidação dos contratos e se auto-regulam, além de serem reguladas pelo governo. Os 

contratos ali negociados são padronizados, sendo que os contratos futuros e de opções são os 

tipos mais transacionados.  

Por vezes, os derivativos sujeitam o investidor a outros fatores de risco para os quais 

não estava originariamente exposto, conseqüência do tipo de mercado escolhido para as 

transações; o mercado de balcão, por exemplo, oferece exposição a risco de crédito, que por 

sua vez é eliminado se as operações se derem no âmbito da bolsa. A seção seguinte reafirma 

esta ponderação. 

 

c) Liquidação 

Para Pinheiro (2005), as obrigações financeiras relacionadas aos contratos negociados 

no mercado de derivativos são liquidadas por intermédio de um sistema de compensação e de 
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liquidação operado pelas próprias bolsas, com compensação multilateral de obrigações, sendo 

que a liquidação das posições líquidas diariamente apuradas é feita em D+1, em contas 

mantidas no Banco Central do Brasil. As bolsas atuam como contrapartes centrais e garantem 

a liquidação das posições líquidas dos membros de compensação. Na cadeia de 

responsabilidades, cada corretora se responsabiliza pelas posições dos seus clientes finais.  

Ocorrendo inadimplência, configurada pelo não atendimento à chamada de garantia ou 

pelo não pagamento de ajuste diário requerido pela BM&F, as posições do participante são 

encerradas. Se, depois de compensados os contratos, for apurado resultado líquido negativo, a 

BM&F realiza as garantias constituídas pelo participante. Se for o caso, isto é, se as garantias 

se mostrarem insuficientes, respondem pela parcela restante, sucessivamente, outros elos 

existentes a começar pela corretora que intermediou a operação e podendo chegar até a 

própria BM&F. 

 

d) Tipos de análise 

No mercado de derivativos, da mesma forma que no mercado de ações, as sociedades 

corretoras desenvolvem análises para a avaliação de tendências e negócios. Os tipos de 

análises são os mesmos, isto é: análise gráfica e análise fundamentalista, as quais já 

encontram-se apresentadas na seção 2.2.1.4.4. 

 

2.3 CONTABILIDADE E OS MERCADOS DE AÇÕES E DERIVATIVOS 

A seção ora iniciada aborda a importância da Contabilidade para o funcionamento dos 

mercados de ações e derivativos, colocando em evidência algumas abordagens da pesquisa 

científica relacionadas a estes temas. 

Para muitos contadores o mercado de capitais é um campo desconhecido e a maior 

parte destes profissionais o relaciona, essencialmente, com a bolsa de valores. Acreditam que 
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esta área é própria, unicamente, de economistas, grandes investidores e instituições 

financeiras. O trabalho de Toledo Filho (2000), que analisa o ensino dos mercados de ações, 

futuros e derivativos nos cursos de Ciências Contábeis do Brasil, explica, ao menos em parte, 

as possíveis razões que levam muitos profissionais de contabilidade a nutrirem uma visão 

enviesada desse ambiente. 

Ainda a esse respeito, em seu estudo no qual aborda a influência do que denominou 

"inconsciente coletivo dos contadores", Guerreiro (2002, p. 32) afirma existir um estrato de 

inconsciente específico que "incorpora um conjunto de pensamentos, crenças e experiências 

de muitas pessoas, com relação a um assunto específico, por um longo tempo".  O citado 

autor complementa que no meio contábil este estrato de "inconsciente" é bastante sólido 

"porque vem incorporando costumes, tradições, hábitos e sistemas de pensamento que têm 

sido aceitos por muitos indíviduos há séculos, talvez milênios”. Presumidamente, o 

aprofundamento científico de Guerreiro (2002) explica, ao menos em grande parte, a questão 

do contador “ser” e “estar” vinculado quase que unicamente à contabilidade tributária. 

Na mesma linha de pensamento formulada por Guerreiro, Carvalho (apud LOPES, 

2002) comenta que o contador, acostumado ao peso das regulamentações tributárias na vida 

das empresas do Brasil, é confundido com um especialista em tributos, quando na verdade 

está é uma de suas habilidades (não é a única e nem necessariamente a principal). Aqui o 

autor refere-se a um propagado estigma do predomínio da contabilidade tributária sobre a 

contabilidade financeira (ou societária), resultante de uma histórica concentração de 

profissionais contábeis em temas tributários. Para Carvalho (apud LIMA e LOPES, 2003), 

essa ênfase contribuiu para que se formasse um estereótipo em relação à profissão contábil, 

limitando-a ao encargo de preenchimento de formulários de impostos, numa visão menor, mas 

possível de se detectar em muitos usuários de seus serviços. 
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Noutro sentido, nota-se que fora de grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, 

sempre existiram poucos contadores com conhecimento sobre o mercado de capitais e menos, 

ainda, pesquisadores interessados em estudá-lo. Talvez, este quadro estivesse relacionado ao 

fato de que o volume de operações sempre foi concentrado em poucas grandes empresas. 

Contudo, este quadro vem mudando com o acirramento da competitividade empresarial, o 

crescimento dos negócios globais e o desenvolvimento do mercado de capitais. Carvalho 

(apud LIMA e LOPES, 2003), inclusive, aponta que já existem indícios claros acerca da 

mudança da percepção dos agentes do mercado sobre o papel da Contabilidade. 

. 

2.3.1 Perspectiva científica da contabilidade 

Uma ciência social como a Contabilidade apreende e reflete em seu campo de atuação 

as inúmeras mudanças ocorridas na sociedade, sejam elas, por exemplo, de ordem política, 

econômica, cultural ou tecnológica. Desde o surgimento do capitalismo até os dias atuais, 

essas mudanças vêm afetando de alguma forma a vida das nações e de suas instituições. 

Dentre outros acontecimentos, pode-se destacar: a revolução industrial, as mudanças 

geográficas no comércio internacional, os históricos abalos econômicos como o crash de 1929 

e a crise asiática de 1997, a globalização das economias, os avanços tecnológicos nos meios 

de comunicação, as transições políticas e a organização e regulamentação dos mercados 

financeiros.  

Iudícibus (1998) destaca que foi juntamente com o nascimento do capitalismo, que a 

Contabilidade desenvolveu-se como um método capaz de apurar, essencialmente, os 

resultados das atividades comerciais e industriais e as nuances do mundo dos negócios entre 

pessoas físicas, jurídicas, públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos. O desafio de hoje, 

entretanto, é desenvolver a Contabilidade em meio a um cenário global de operações 

produtivas, comerciais e financeiras muito mais complexas e sofisticadas. 
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Essas transformações ou transições, que o mundo sofreu e vem sofrendo ao longo do 

tempo, resultam invariavelmente do crescimento de necessidades sociais. Como resultado 

desse processo, cresce o destaque e a exigência por informações contábeis mais amplas, ágeis 

e transparentes. Por meio delas, afinal, é que as organizações e um amplo rol de partes 

interessadas subsidiam o planejamento e controle dos seus negócios. A história tem retratado 

que os progressos contábeis mais relevantes ocorreram em períodos de crises ou em épocas de 

grandes transições da sociedade. 

 

2.3.2 Os usuários da informação contábil 

Segundo Lopes (2004, p. 173) “a empresa é vista como um conjunto de contratos entre 

os diversos participantes. Cada participante contribui com algo para a firma, e em troca recebe 

sua parte no bolo”. Este autor, refere-se à teoria contratual da firma, a qual pressupõe a 

existência de acordos (tácitos ou não) entre partes com interesses complementares. Segundo 

essa teoria, empregados contribuem com o seu trabalho e em troca recebem salários; 

acionistas fazem aportes de capital e recebem dividendos e ganhos de capital; fornecedores 

proporcionam produtos e serviços e recebem dinheiro; o governo trabalha para garantir a 

estabilidade institucional e recebe os tributos. 

O desenvolvimento adequado das atividades da firma está condicionado ao equilíbrio 

na gestão de seus contratos. De acordo com a teoria contratual da firma ora relatada por 

Lopes, depreende-se que a gestão de contratos constitui-se condição sine qua non para a 

continuidade de uma organização, pois da mesma forma que o investidor e o gestor, cada 

grupo de interessados na organização tem suas próprias e distintas aspirações. Segundo 

Sunder (apud LOPES, 2004), a Contabilidade é a via que pode tornar o contrato entre as 

partes mais harmônico se determinadas funções relativas a esses contratos forem executadas, 

quais sejam: 
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a) Mensurar a contribuição de cada agente participante nos contratos 

(Ex.: relação Empresa  Dividendos  Acionistas) 

b) Apurar a proporção que cada agente tem direito do resultados da empresa 

(Ex.: relação Empresa  Participação nos lucros  Empregados) 

c) Informar os agentes acerca do grau de sucesso no cumprimento dos contratos 

(Ex.: relação Empresa  Tributos  Governo) 

d) Publicar informação para todos os agentes em contratos potenciais 

(Ex.: relação Empresa  Informes contábeis  Novos acionistas) 

e) Fornecer algumas informações como conhecimento comum 

(Ex.: relação Empresa  Informes econômicos  Órgãos representativos de 

classe) 

 

As “partes interessadas”, assim denominadas por Lopes (2004), são mais comumente 

chamadas de usuários da informação contábil. São entidades ou indivíduos, vinculados interna 

ou externamente, que têm interesses diversos na empresa e que pretendem acessá-los por 

meio de relatórios fidedignos quanto à realidade patrimonial da empresa e a sua situação 

econômico-financeira. 

Nas sociedades anônimas, os acionistas, conselhos de administração, conselhos fiscais, 

governo, órgãos reguladores do mercado de capitais e outros usuários internos e externos, 

possuem interesses que variam desde o cumprimento de obrigações societárias, desempenho 

do negócio, maximização de lucros, continuidade empresarial até a responsabilidade social, 

confecção de balanços social e ambiental etc. Nessas companhias, segundo constatações de 

Silveira (2005), a utilização de conceitos de governança corporativa pode predispor que todas 
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as inter-relações da empresa possam buscar e atingir o seu nível ótimo de disclosure 

(evidenciação). 

Hendriksen e Van Breda (1999) destacam que os usuários da informação contábil 

podem ser tabulados em cinco grupos principais. No Quadro 6 pode-se observar esses grupos 

e suas formações (apesar de conservar a tabulação proposta pelos autores, o quadro referido 

foi adaptado para conferir uma maior proximidade à realidade brasileira). 

 

1. Investidores 

Diversificados e não diversificados 

Ativos e Passivos 

Profissionais e não profissionais 

2. Intermediários de informação 

Analistas Financeiros 

Empresas de classificação de risco de ações e debêntures 

Serviços de consultoria de investimentos 

Corretoras 

3. Autoridades reguladoras 

CVM, Banco Central do Brasil 

Bolsas 

Receitas federal, estadual e municipal 

4. Administradores 

Gestores de grandes ou pequenas empresas 

Gestores de capital aberto ou fechado 

5. Auditores 

Internos ou externos 

Registrados na CVM ou não 

Quadro 6 – Grupos interessados na informação contábil 
Fonte: adaptado de Hendriksen e Van Breda (1999). 

 

Em pequenas empresas, esses usuários são representados, principalmente, pelos 

sócios, administradores, instituições financeiras, fornecedores e governo. No entanto, é 

crescente o número de empresas, cujos empregados passaram a interessar-se pelos resultados 

contábeis (conseqüência dos programas de participação nos resultados). 
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2.3.3 Informação contábil e os mercados de ações e derivativos 

A necessidade de informações a respeito das empresas tornou-se muito grande em 

função da globalização da economia. Com efeito, as barreiras da linguagem, da moeda e as 

diferenças existentes entre as normas contábeis adotadas constituem-se em um desafio 

particular a ser superado pelos contadores. As informações contábeis são elaboradas de 

acordo com os padrões e práticas locais, entretanto, em muitos casos, são interpretadas, 

entendidas e utilizadas como base de medida ou comparação internacional.  

Recentemente, alguns avanços conquistados pelo IASB (International Accounting 

Standards Board) têm colocado a informação contábil, cada vez mais, a caminho de uma 

padronização internacional. A maior parte das empresas da Europa, Ásia e Oceania já têm 

seus procedimentos contábeis baseados nas normas do IASB. Nos Estados Unidos, as 

empresas seguem um conjunto de normas conhecido como US GAAP (United States General 

Accepted Accounting Principles), o qual é estabelecido pela Securities Exchange Commission 

– SEC (equivalente a CVM no Brasil). 

As informações contábeis no Brasil são disciplinadas pela lei das sociedades anônimas 

(Lei nº. 6.404/76), e têm a CVM como a entidade normativa principal. Algumas empresas 

seguem, ainda normas adicionais emanadas de seus órgãos reguladores, como: instituições 

financeiras (Banco Central do Brasil), seguradoras (Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP) etc. 

O mercado de capitais, como um todo, é movido à informação. As informações sobre 

o passado, o presente e as projeções de comportamento futuro são utilizadas, de alguma 

forma, por todos os agentes do mercado. Todos eles demandam informações sobre 

companhias, agregados setoriais e macroeconômicos, negócios realizados e em andamento e 

os seus respectivos investidores. 
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Assim, esta seção aborda um contexto teórico sobre a informação contábil em meio ao 

mercado de capitais, voltada, principalmente, a referenciar determinadas questões dos 

mercados de ações e derivativos. 

 

2.3.3.1 Abordagem à informação contábil 

Basicamente, para que uma informação produza efeitos são necessários: um emissor 

(aquele que divulga a informação); um receptor (aquele que necessita da informação); o 

objeto da informação (conteúdo); o meio de comunicação (tecnologia); e alguns atributos 

intrínsecos à informação (qualidade do conteúdo e da divulgação; tempestividade). Em outras 

palavras, esta é a abordagem sumária de um processo de comunicação, que, aliás, é uma 

necessidade básica da sociedade. 

Relativamente ao mercado de capitais, uma das funções da Contabilidade é estabelecer 

um processo de comunicação, ou seja, prover os usuários que necessitam de informações 

contábeis de um conteúdo válido e adequado às suas demandas (análises, projeções, decisões, 

etc.).  

Por diversos fatores (escândalos envolvendo fraudes contábeis; sofisticação das 

relações societárias e operacionais; dinamismo mercadológico; evolução dos mercados de 

capitais; avanços nos meios de comunicação, dentre outros) a forma e a qualidade da 

revelação das informações contábeis tornaram-se aspectos de grande relevância nos últimos 

anos.  Nota-se, pelo volume de trabalhos publicados, uma grande preocupação com a validade 

das informações apresentadas nos informes, sobretudo no que diz respeito à forma de 

mensuração (tradução em termos monetários do valor econômico de objetos ou eventos) dos 

fatos e a evidenciação (disclosure) dos mesmos. 

A mensuração da informação contábil é equivalente a uma “lupa”, por meio da qual o 

usuário vê a realidade organizacional. Ela pode transformar (aumentar, reduzir ou distorcer) a 
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visão que o usuário tem da realidade. Logo, a questão central está em estabelecer uma posição 

adequada para a “lupa”, de modo que o usuário visualize apenas o que de fato é real. Lopes 

(2002), entretanto, alerta para o fato de que o papel da Contabilidade no âmbito da 

mensuração não é claro. Segundo ele, “para que os números contábeis se aproximem dos 

econômicos, é necessário que as condições de mercado sejam tão restritas que a própria 

mensuração contábil se torne irrelevante” (LOPES, 2002, p. 35). 

Por evidenciação pode-se entender a disponibilização de qualquer informação sobre a 

empresa, que auxilie os usuários interessados a conhecer mais profundamente a sua situação 

patrimonial, econômica, financeira e societária. Devem fazer parte dos informes contábeis, 

trazendo revelações que dificilmente seriam percebidas nos demonstrativos contábeis 

obrigatórios (balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, por exemplo). 

Mas, até que ponto esta ou aquela informação deve ser desvelada? Exige conhecimento 

e discernimento por parte dos usuários? Hendriksen e Van Breda (1999, p. 515) afirmam que 

“a quantidade de informação a ser divulgada depende em parte da sofisticação do leitor que a 

recebe”, isto é, do usuário da informação. Complementarmente, Sá (2002, p. 13) destaca 

também que "uma coisa é informar sobre um acontecimento e outra é explicar, interpretar e 

entender sobre o acontecido". 

 

2.3.3.2 Características da informação contábil 

Em todo o mundo, os negócios tornaram-se menos óbvios, envolvem níveis 

consideráveis de riscos e, como já se mencionou, são incompatíveis com informações cujo 

mérito seja discutível. Nota-se que as informações contábeis devem possibilitar minimamente: 

a) Avaliar conjunturas, comportamentos e tendências; 

b) Traçar comparativos de resultados ao longo do tempo e com outras entidades; e 

c) Projetar seu futuro nos cenários macro-políticos, sociais e econômicos. 
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Esses pontos supracitados ilustram as “características quantitativas da informação 

contábil”. Elas se referem à expressão dos elementos patrimoniais em valores, cuja 

quantificação se faz por meio do processo de mensuração do patrimônio, cujo tema já foi 

apresentado na seção anterior. 

Para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) (1994) em mercados de capitais mais 

ativos, as informações contábeis assumem importância ímpar. Devem ser corretas, oportunas, 

suficientes e inteligíveis, com vistas às necessidades de avaliação de riscos e oportunidades 

por parte dos investidores. A qualidade dessas informações torna a Contabilidade um 

catalisador do mercado. 

Nesse sentido, Hendriksen e Van Breda (1999) postulam que a informação contábil 

dever conter alguns atributos, quais sejam: 

a) Relevância (informações certas, no tempo certo e com utilidade);  

b) Compreensibilidade (informações claras e objetivas);  

c) Comparabilidade (informações devem proporcionar a comparação da empresa 

com outras do mesmo ramo, bem como, comparar os períodos anteriores a fim de 

se avaliar o comportamento de um fato ou valor); e  

d) Confiabilidade (informações verídicas, que não deixam pairar dúvidas quanto a 

fonte e não induzem a erros).  

Os atributos arrolados por Hendriksen e Van Breda (1999) são também conhecidos por 

“características qualitativas da informação contábil”. Como se observa, a utilidade das 

informações contábeis está relacionada com a predominância destes atributos. Sem prejuízo 

dos atributos já mencionados, um outro que poderia ser citado é a geração de maiores 

benefícios do que custos. 

Em suma, as informações qualitativas são difíceis de serem avaliadas, pois segundo 

Iudícibus (2004), envolvem julgamentos subjetivos. Já as informações quantitativas são mais 
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fáceis de serem analisadas, mesmo que o usuário possa confiar mais ou menos em um 

determinado valor. 

 

2.3.3.3 Hipótese de mercado eficiente 

A Efficient Markets Hypothesis (EMH) ou hipótese do mercado eficiente objetiva 

identificar e medir a influência da informação contábil na formação dos preços do mercado de 

capitais. Para Beaver (apud CARDOSO e MARTINS, 2004), a definição mais formal do 

mercado eficiente é que “o mercado é eficiente com relação a um sistema de informações se e 

somente se os preços dos títulos são os mesmos que seriam em uma economia idêntica 

[paralela]”.  

A teoria da EMH prevê que os preços de títulos resultam e retratam a informação 

disponível, inclusive a informação contábil. Em essência, esses preços refletem 

apropriadamente o conhecimento coletivo e a habilidade de processamento de informações 

dos agentes do mercado. Aliás, a EMH considera que esses agentes possuem as mesmas 

informações (já que ela é disponível), são avessos a riscos e detêm capacidade de 

interpretação e precificação da informação. Famá (apud CARDOSO e MARTINS, 2004) 

pondera que a EMH é um modelo de “jogo justo”, pois pressupõe a existência de simetria 

informacional e chances nulas de grandes lucros. 

A teoria que sustenta a EMH, pesquisada por Famá (apud HENDRIKSEN e VAN 

BREDA, 1999), expõe a existência de uma rápida resposta do mercado às informações e um 

conseqüente ajuste dos preços dos ativos nele negociados.  

Constata-se que a EMH implica diretamente na Contabilidade Financeira, 

essencialmente em relação ao conceito de full disclosure (revelação completa) das posições 

patrimonial, financeira e econômica da entidade. Para a Contabilidade, a idéia de “eficiência” 

implica no conteúdo da informação e na forma de revelação, cabendo ao mercado processar as 
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informações disponibilizadas. Lopes (2002, p. 5) relaciona a informação contábil com a 

eficiência do mercado, supondo algumas variáveis, conforme observa no Quadro 7. 

 

 

 

 

 

Mercado eficiente 

 

Mercado não eficiente 

 

Relevante 

A resposta é rápida e imediata. O 
mercado é capaz de avaliar notas 
explicativas e outras evidenciações 
complexas, como derivativos, 
pensões etc. 

A resposta não é rápida. O mercado 
nem avalia a informação nem é 
capaz de interpretar evidenciações 
mais complexas. 

Irrelevante Sem reação Inconsistente 

Eficiência 
do mercado 

Informação 
contábil 

Quadro 7 - Resposta do preço à informação contábil 
Fonte: Lopes (2002, p. 5). 

 

 

Chamando a atenção para um aspecto correlato, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 

120) sustentam que “a Contabilidade é apenas uma das fontes (e talvez não seja a principal) 

de informações publicamente disponíveis”. Atualmente, em relação a essa abordagem da 

EMH, a Contabilidade concorre com outras fontes de informação, tais como noticiários da 

mídia, analistas financeiros, grandes investidores e mesmo o próprio preço formado pelas 

forças do mercado (oferta e demanda). 

Hendriksen e Van Breda (1999) discutem, ainda, que a compreensão acerca da 

eficiência do mercado e o processo de apreensão e disseminação da informação pelos seus 

agentes, constituem-se tarefas, ainda, difíceis de serem reveladas. Segundo indicam os 

autores, um primeiro passo tem sido a classificação da informação em potencial em três 

categorias: forma fraca, forma semiforte e forma forte. Essas categorias foram definidas de 

acordo com a velocidade com que afetam os preços dos ativos. Isso significa que se pode ter 

informações a respeito de preços passados; informações publicamente disponíveis; ou todo o 

conjunto de informação existente. 
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a) Forma fraca da EMH 

É quando um mercado incorpora, integralmente, a informação contida em preços 

passados. Nesse caso, diz-se que o mercado é eficiente em termos fracos. Para Hendriksen e 

Van Breda (1999, p. 118), essa forma indica que “os preços dos títulos refletem 

completamente as informações implícitas na seqüência passada dos próprios preços”. 

Segundo eles, não é possível obter ganhos incomuns apenas com o conhecimento de preços 

passados. 

A validade de uma análise gráfica, como instrumento absoluto de projeção de preços e 

de lucros “garimpados” é rejeitada, pois como essa se apóia na idéia de que o comportamentos 

futuros de preços podem ser previstos por meio do comportamento de movimentos passados 

dos mesmos, todos os participantes do mercado, presumivelmente, fariam o mesmo e a 

possibilidade de lucro desapareceria na competição estabelecida. 

 

b) Forma forte da EMH 

Quando um mercado engloba informações não disponíveis, além das informações 

publicamente disponíveis e das informações históricas de preços, pode-se caracterizá-lo sua 

eficiência é forte. Em  termos conceituais, essa forma é a que mais se aproxima dos preceitos 

teóricos sobre a EMH, pois considera que “toda informação relevante disponível está refletida nos 

preços dos títulos. Ou seja, os preços refletem integralmente tanto a informação privilegiada (ou 

privada) quanto toda informação publicamente disponível”, segundo apontam Hendriksen e Van 

Breda (1999, p. 119). Entretanto, esses autores, salientam que as pesquisas empíricas já realizadas 

não têm conseguido comprovar hipóteses de obtenção de lucros extraordinários sob esta forma.  
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Hendriksen e Van Breda (1999) ponderam ainda que qualquer informação pertinente a 

um ativo, mesmo que conhecida por um único participante do mercado, estará, em dado 

momento, incorporada inteiramente ao preço do ativo. Até mesmo um insider (sabedor de um 

fato relevante sobre uma empresa ou mercado), não conseguiria transformar essa informação em 

uma fonte de lucro extraordinário, pois o mercado iria perceber sua intenção e o preço do ativo 

em questão seria ajustado à nova informação. 

 

c) Forma semiforte da EMH 

A forma semiforte da eficiência de um mercado se dá quando os preços de seus títulos 

refletem todas as informações publicamente disponíveis, incluindo aquelas obtidas por meio de 

demonstrações contábeis publicadas e informações históricas. Contudo, as informações 

privadas ou privilegiadas não são consideradas. 

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 121) para que o mercado creia na sua 

forma semiforte de eficiência “basta que haja um número suficiente de analistas 

profissionais ou investidores bem informados que reajam à nova informação rapidamente”. 

Mesmo se a informação não for corretamente interpretada, sempre existirão investidores 

dispostos a tirar proveito da situação e os lucros em potencial, desaparecerão muito 

rapidamente. 

A diferença elementar entre a forma semiforte e a forma fraca é que a primeira exige 

não somente que o mercado seja eficiente em relação aos preços passados, mas que toda a 

informação publicamente disponível esteja refletida nos preços. A forma semiforte exige dos 

participantes do mercado, além do levantamento do comportamento dos ativos, um maior 

embasamento teórico (leia-se análise fundamentalista)  que lhes permita analisar com maior 

propriedade a performance das empresas ou setores da economia. 
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2.3.4 A profissão contábil no Brasil 

O profissional contábil exerce um papel de grande responsabilidade social. A função 

por ele assumida, as suas prerrogativas e o conjunto de informações por ele tratadas, o tornam 

uma importante peça neste grande “tabuleiro de xadrez” que é articulação estratégica das 

entidades. Contudo, para poder responder às necessidades que o cercam é fundamental que 

entenda, claramente, qual a sua relevância e atividade na sociedade. 

 Para Franco (1999, p.  86), “as expectativas da sociedade crescem continuamente, uma 

vez que ela vê a profissão contábil como capaz de enfrentar os desafios do futuro e de cumprir 

suas responsabilidades”. Para o autor, a profissão tem de observar até onde ela pode atender 

às expectativas da sociedade, o que demanda uma constante comparação entre tais 

expectativas e a capacitação dos membros da profissão para atendê-las. Os indivíduos que 

constituem a profissão contábil têm, portanto, de atualizar constantemente seus 

conhecimentos e assim assegurar que podem atender às necessidades da sociedade. Em alusão 

a essas idéias, Iudícibus (2004, p. 40) exemplifica que “uma característica atual do estágio de 

desenvolvimento da Contabilidade no Brasil é paradoxal: a qualidade das normas contábeis 

[...] é claramente superior [...] à qualidade média atual dos profissionais que têm de 

implementar essas normas”.  

Uma função básica do profissional da área contábil é produzir informações úteis aos 

usuários internos e externos para que esses possam tomar decisões mais adequadas. Contudo, 

esta função tem sido distorcida. No Brasil, em alguns setores (principalmente no contexto das 

micro e pequenas empresas), a Contabilidade, há muito, carrega a marca de estar voltada para 

o atendimento de exigências legais e apresentação de demonstrações contábeis obrigatórias 

para o fisco. A esse respeito, Abicalaffe (2000, p. 17) aponta que essa marca seria "a parte 

menos nobre" da profissão contábil. 
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Observa-se, no entanto, que muitas empresas com um mínimo de desvelo gerencial 

têm buscado profissionais contábeis que transcendam o simples tratamento rotineiro de dados 

e de documentos. Essas organizações esperam que o contador esteja empenhado em sublimar 

sua profissão, revelando informações sumariadas que farão parte das decisões futuras e 

buscando interpretar e analisar os fatos e tendências que possam afetar o patrimônio e a 

continuidade dos negócios. Souza (2000, p. 139) enfatiza que "para produzir boa informação é 

preciso ter o que informar. Não basta ser contador. É preciso ser prestador de contas, saber 

trabalhar os números e produzir demonstrativos inteligentes e persuasivos". 

 Em verdade, essa grande massa de empresas está percebendo que dispor de um 

profissional que assegure uma informação contábil consistente é imprescindível. Alguns 

aspectos tradicionais e outros um pouco mais recentes têm ressaltado significativamente essa 

constatação, tais como: 

a) Exigências de boas práticas de prestação de contas por parte dos gestores das 

empresas para com os sócios (regra válida para as sociedades anônimas e 

limitadas); 

b) Zelo pelos interesses dos credores, fornecedores, funcionários, clientes e 

comunidade; 

c) Análise de trade-off (escolhas compensatórias) na dinâmica dos processos 

operacionais e comerciais; 

d) O controle dos negócios fica seriamente comprometido se conjugado com a 

dispensa da escrituração contábil facultada na legislação do imposto de renda; 

e) Fazer frente à concorrência, ter condições de rivalizar e apropriar-se de espaços do 

mercado; 

f) Ausência da escrituração contábil formal dá margens para o ilícito fiscal; 
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g) O acesso a recursos financeiros e a financiamentos vem sendo vinculado à 

evidenciação (disclosure) dos informes contábeis, além da existência de garantias 

reais; 

h) A gestão de negócios internacionais (exportações, importações, drawback etc); 

i) Os modelos de organização empresarial (holding, joint venture, consórcio etc), e 

j) A dinâmica e as nuances das relações societárias. 

Marion (2002, p. 17) alerta que "sem desmerecer a faceta da Contabilidade como 

responsável por coletar e registrar atos e fatos pertinentes às entidades,[...] o mercado de 

trabalho procura (cada vez mais) um contador capaz de entendê-los quanto aos seus reflexos". 

Segundo o autor, a compreensão de certos temas com um grau de maior criticidade é mais 

importante do que memorizar tabelas ou alíquotas. 

Isto posto, após esta seção ter abordado diferentes aspectos que pretenderam 

fundamentar teoricamente o conjunto do presente trabalho, apresentar-se-á, a seguir, a 

metodologia da pesquisa. 

 



3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Observa-se que ao pretender avançar na pesquisa científica, o pesquisador deve situar-

se em termos metodológicos em relação ao seu objeto de estudo. 

Ao ensejar o esclarecimento acerca da importância de se fixar uma posição 

metodológica, Beuren (2004, p. 30) explica que o método é o "ordenamento que se deve 

auferir aos diferentes processos necessários para alcançar determinado fim estabelecido ou um 

objetivo esperado". Para a autora, a escolha do método a ser aplicado (experimental ou 

racional) é determinada pelo objeto de investigação.  

No campo das ciências sociais, do qual a Contabilidade faz parte, o método racional é 

o mais empregado, pois consiste na "observação da realidade, ou a aceitação de certas 

proposições evidentes, princípios ou axiomas, para em seguida prosseguir por dedução ou 

indução, em virtude das exigências unicamente lógicas e racionais" (BEUREN, 2004, p. 30). 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos desta pesquisa, os quais 

permitem a compreensão do posicionamento adotado no trabalho proposto. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Dados os seus propósitos, a abordagem e o tipo de pesquisa caracterizam-se, 

respectivamente, como sendo quantitativa e descritiva com caráter exploratório. Oliveira 

(2003, p. 65) explica que esse tipo de pesquisa quantitativo-descritiva tem como principal 

finalidade "o delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação 

de programas ou o isolamento de variáveis principais ou chave". Este autor complementa que 

a presença do caráter exploratório explica-se quando o tema é pouco explorado e quando 

existe o desejo de se conhecer o ambiente, fato ou fenômeno. 

Relativamente aos meios de realização, procedeu-se as pesquisas de campo e 

bibliográfica, sendo que a primeira foi realizada junto às entidades pesquisadas, permitindo 
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coletar dados que subsidiaram a análise da realidade objeto de estudo, e a pesquisa 

bibliográfica foi desenvolvida para sustentar cientificamente a investigação sobre as relações 

da Contabilidade com os mercados de capitais, ações e derivativos.  

Como a pesquisa quantitativa requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, do ponto 

de vista dos procedimentos metodológicos, esta pesquisa classifica-se como do tipo 

levantamento, por procurar traduzir em números as informações coletadas com as sociedades 

corretoras, e também, prever a elaboração de um modelo quantitativo de observação da 

relevância da profissão contábil para a análise de risco das entidades pesquisadas. 

O levantamento é realizado pela "interrogação direta das pessoas cujo comportamento 

se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados" (GIL, 1999, p. 70). 

 

3.2 POPULAÇÃO 

A população ou universo da pesquisa é prevista por Colauto e Beuren (2004, p. 118) 

como sendo a "totalidade de elementos distintos que possui certa paridade nas características 

definidas para determinado estudo". Para Lapponi (1997, p. 8), a população pesquisada forma 

o "conjunto ou coleção de dados que descreve algum fenômeno de nosso interesse". 

Com efeito, a população objeto de estudo, arrolada nos Anexos 1 e 2, é representada 

pelas sociedades corretoras membros da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e da 

Bolsa de Mercadorias e Futuros do Brasil – BM&F, as quais totalizavam em Julho de 2005, 

por ocasião da coleta de dados, 110 empresas. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados em documentação e por meio de questionário. 
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Documentação por meio de pesquisa bibliográfica em livros, periódicos 

especializados, dissertações e teses pertinentes ao tema, artigos apresentados em congressos e 

trabalhos divulgados na rede mundial de computadores (internet) em bancos de teses. 

A documentação, que aliás, permeou toda a investigação desde o seu projeto, é para 

Colauto e Beuren (2004, p. 134) uma "valiosa fonte de coleta de dados nas pesquisas em 

ciências sociais". 

Questionários enviados para cada sociedade corretora. Cada um dos questionários 

remetidos no dia 01 de julho de 2005, por meio de correio eletrônico (e-mail), estava 

endereçado ao Diretor para o Mercado de Capitais, conforme o cadastro disponibilizado pela 

BOVESPA e BM&F. O prazo para devolução dos mesmos expirava em 31 de julho de 2005. 

Colauto e Beuren (2004) explicam que um questionário é formado por uma sucessão 

de perguntas dirigidas a um indivíduo, as quais deverão ser respondidas por escrito sem que o 

pesquisador esteja presente. Como se observa no Quadro 8, segundo Oliveira (2003), existem 

determinadas vantagens e desvantagens no uso de questionário para obtenção de dados. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
Rapidez Muitos questionários e perguntas não são respondidos 

Atinge maior número de indivíduos 
simultaneamente 

Não pode ser aplicado a pessoas analfabetas 

Permite o levantamento de dados em área 
geográfica maior 

As perguntas não entendidas não podem ser 
esclarecidas 

Exige menos recursos humanos e outros na 
condução do levantamento dos dados 

Dependência da agenda do responsável pelo 
preenchimento do questionário, o que pode levar a 
atrasos 

Obtêm-se dados mais confiáveis, do ponto de vista 
da influência do pesquisador, sobre o entrevistado, 
pois este não entra em contato com aquele 

Não se tem controle sobre as condições em que o 
questionário foi respondido, nem sobre quem o 
respondeu, o que pode diminuir sua eficácia 

O questionário pode ser respondido com mais 
flexibilidade pelo entrevistado, em termos de 
horário 

Pressupõe um universo de pesquisa mais homogêneo 

Quadro 8 - Vantagens e desvantagens da aplicação de questionário 
Fonte: Oliveira (2003, p. 71). 
  

Ato contínuo, foi procedida a validação do questionário para a correção de eventuais 

falhas na construção das perguntas e, caso necessário, a realização de ajustes para se chegar 
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ao questionário definitivo. Para isso, o questionário foi testado em três sociedades corretoras 

escolhidas aleatoriamente. As respostas destes três questionários foram tabuladas e analisadas 

cuidadosamente, principalmente em relação à maneira de como foram respondidas. Observou-

se que as respostas registradas eram condizentes ao teor das questões levantadas.  

Abrangendo-se os aspectos constantes no Quadro 8 e os testes descritos no parágrafo 

anterior, enviou-se às entidades pesquisadas o questionário, já composto por perguntas 

adequadamente alinhadas às necessidades de respostas esperadas nos objetivos específicos.  

Foram utilizadas perguntas abertas e fechadas. Como referência de escala para as 

perguntas fechadas, adotou-se o modelo proposto por Likert (MATTAR, 1998) em que as 

pessoas que respondem aos questionamentos posicionam-se perante a uma série de afirmações 

previamente definidas. A pergunta aberta foi formulada para que o respondente pudesse 

manifestar-se livremente, apondo suas opiniões e utilizando linguagem própria. O 

questionário utilizado foi incluído no Apêndice B da presente dissertação. 

Como resultado da coleta de dados, registrou-se a devolução, pelos respondentes, de 

43 questionários (39,09% do total de questionários enviados), cujo conjunto constituiu-se na 

amostra da presente pesquisa. Sobre a amostra, Gil (1999) esclarece que ela representa o sub-

conjunto da população que servirá de base para estabelecer as características dessa população. 

Ainda, em atenção ao Quadro 8, foi conduzida uma confirmação das respostas com 

20% dos questionários devolvidos, escolhidos aleatoriamente. Essa confirmação que se deu 

por meio de contato telefônico com os respondentes, validou as respostas consignadas, pois 

não se constatou inconsistências. 

  

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O processo de análise e interpretação dos dados foi conduzido de modo a validar os 

esforços despendidos no decurso de toda a pesquisa. Sobre a análise dos dados, Colauto e 
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Beuren (2004, p. 136) esclarecem que se trata de "trabalhar com todo o material obtido 

durante o processo de investigação, ou seja, com os relatos de observação, as transcrições de 

entrevistas, as informações dos documentos e outros dados disponíveis". Já na  interpretação 

dos dados, deve-se aprofundar a análise dos dados trabalhados e tabulados, correlacionando-

os com o dado com a teoria estudada. 

A tabulação de cada resposta se deu com o auxílio da planilha eletrônica Excel®, 

tendo sido adotado o procedimento de extratificá-la em uma tabela específica, elaborada com 

vistas a facilitar a construção de gráficos. 

Na apresentação dos dados foram utilizados gráficos que permitiram a compreensão 

dos percentuais relativos a cada categoria. Além disso, a abordagem da estatística descritiva 

dos dados permitiu a construção de análises orientadas ao atendimento dos objetivos 

específicos e a sustentação de uma ilação sobre as questões de pesquisa. 

Finalmente, a partir de um modelo quantitativo de análise de risco, alicerçado em 

dados obtidos por ocasião da tabulação dos questionários, conseguiu-se subsídios para uma 

análise da relevância da profissão contábil para as corretoras brasileiras de ações e 

derivativos. 

A interpretação dos dados objetivou incorporar o estabelecimento de um elo entre a 

teoria apreciada e os resultados obtidos com o conjunto de respostas objetivas, uma vez que 

os respondentes não apresentaram comentários adicionais para a questão dissertativa prevista 

ao final do questionário. 



4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
Na condução da presente pesquisa, a interpretação da situação retratada proporcionou 

a elaboração de considerações pontuais sobre os resultados e percepções relativos às questões 

levantadas. 

A tabulação das respostas obtidas com o recebimento dos questionários possibilitou 

inferir de modo descritivo acerca dos resultados encontrados. 

 

4.1 CARGO ATUAL DO RESPONDENTE 

Objetivando qualificar o respondente, nessa questão perguntou-se "assinalando com 

um X, responda qual é o seu cargo atualmente exercido na empresa". O Gráfico 1 demonstra 

os resultados obtidos. 

 

Diretor
37%

Analista
19%

Operador
6%

Outros
13%

Gerente
25%

 

Gráfico 1 - Cargo atual do respondente 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Observa-se que entre os cargos mais freqüentemente encontrados nas sociedades 

corretoras, destacam-se: diretor, gerente, analista e operador. O Gráfico 1 apresenta que a 

maioria (62%) dos questionários foi respondida pelos dois mais altos postos hierárquicos, 
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sendo 37% diretores e 25% gerentes. Os demais respondentes qualificaram-se como: 19% 

analistas, 13% operadores e 6% com outros cargos não qualificados.  

 

4.2 FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE DA SOCIEDADE CORRETORA 

O apontamento desta questão pretendia caracterizar a sociedade corretora em termos 

do número de pessoas envolvidas na prestação dos serviços, bem como, a formação 

acadêmica desses profissionais.  

O questionamento desdobrava-se em duas partes. Na primeira, o respondente era 

perguntado "quantas pessoas fazem parte da sua sociedade corretora?" e na segunda parte, o 

respondente qualificava a formação superior dessas pessoas que integravam a sociedade 

corretora, dividindo-os entre formados em Administração, Economia, Ciências Contábeis, 

Engenharia, outros cursos, ou ainda sem formação superior.  

Como apresentado na Tabela 1, considerando-se os questionários devolvidos, a 

somatória do número de pessoas que trabalham nas sociedades corretoras totalizou 2.877.  

 

Tabela 1 - Formação acadêmica da equipe da sociedade corretora 

Formação Acadêmica Quantidade de pessoas Percentual 

Administração 777 27% 

Economia 662 23% 

Ciências Contábeis 518 18% 

Engenharia 345 12% 

Outros cursos 460 16% 

Sem formação superior 115 4% 

Total 2.877 100% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 2 retrata, de modo mais evidente, o perfil de formação acadêmica da equipe 

de trabalho das corretoras. 
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Gráfico 2 - Formação acadêmica da equipe da sociedade corretora 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com base nesse levantamento, o Gráfico n° 2 indica que a maioria das pessoas que 

exerce algum cargo em uma sociedade corretora possui formação acadêmica em 

Administração (27%). Já os indivíduos com formação em Economia representam 23% do 

total; com formação em Contabilidade, 18% e Engenharia, 12%. A formação acadêmica em 

outros cursos representa 16%, e as pessoas sem formação superior, 4%. 

Depois de conhecida formação acadêmica da equipe da sociedade corretora, a seguir, 

serão analisadas as atribuições do profissional contábil nas sociedades corretoras. 

 

4.3 ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NAS SOCIEDADES 

CORRETORAS 

Esse quesito foi formulado para que o respondente pudesse posicionar a função do 

profissional contábil no cotidiano da corretora. Assim, foram destacadas algumas afirmações 

que sugeriam uma resposta em um esquema de alternativas preestabelecidas. Basicamente, 

esperava-se que o respondente situasse sua opinião de abstenção, concordância, pouca 

discordância ou discordância total, para cada uma afirmações arroladas. A primeira parte da 

afirmação era “Na corretora, você concorda ou discorda que o profissional contábil está mais 
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voltado a...” e a segunda parte apresentava cinco variações, as quais estão consignadas no 

eixo horizontal do Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Atribuições do profissional contábil nas sociedades corretoras 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados obtidos com a tabulação das respostas demonstram, conforme o Gráfico 

3, alguns pontos merecedores de destaque: 

 

a) Participar da gestão empresarial da corretora 

Verificou-se que a maior parte dos respondentes (22 discordam totalmente e 15 

discordam um pouco) não retrata a participação do profissional contábil na gestão empresarial 
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da corretora. Apenas 9,3% dos respondentes (equivalente a 4 questionários) evidenciaram 

essa participação. 

 

b) Garantir a eficácia dos registros contábeis e tributários 

Nesse tópico, 100% dos respondentes apontaram que em suas corretoras o profissional 

contábil está mais voltado à garantia da eficácia dos registros contábeis e tributários. Estima-

se que esse índice de respostas é corroborado com a suposição de que os respondentes estão, 

direta ou indiretamente, cônscios da regulamentação exercida pelo BACEN. 

 

c) Ter papel ativo nas questões que influem na "mesa de operações" 

A expressão “mesa de operações” é típica do mercado de capitais. Em síntese, 

envolve, além de um operador, um conjunto avançado de sistemas informatizados, bases de 

dados e canais de comunicação. É por ela que o operador comanda e orienta os negócios e 

interesses da corretora. 

O Gráfico 3 demonstra que, em apenas 7% dos respondentes (3 respondentes), o 

profissional contábil influi de alguma forma na “mesa de operações”. A ampla maioria dos 

respondentes discordou totalmente da afirmação inicial, representando 70% do total de 

questionários (30 respondentes). Outros 21% (9 respondentes) discordaram um pouco. 

 

d) Zelar pelos aspectos de regulamentação do mercado 

Quanto a essa afirmação, o fato mais significativo foi a posição mencionada por 81% 

dos respondentes (35 respostas), a qual mostrou que eles concordam totalmente que em suas 

empresas o profissional contábil está mais voltado a zelar pelos aspectos de regulamentação 

do mercado.  
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e) Garantir a eficiência dos controles internos 

Esse último ponto evidenciado apontou 38 respostas (88% do total) concordando 

totalmente que o profissional contábil está mais voltado à garantia dos controles internos da 

corretora. 

 

4.4 RELEVÂNCIA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL PARA O DESENVOLVIMENTO 

DOS TRABALHOS COTIDIANOS DA SOCIEDADE CORRETORA 

Em meio às tarefas de uma empresa existem aquelas que sempre são consideradas um 

pouco mais importantes do que outras. Normalmente, tratam-se de tarefas ligadas à questões 

centrais do negócio, complementadas por atividades de suporte. Nesse sentido, foi lançada, 

aos respondentes, uma questão que propunha avaliar a relevância do profissional contábil para 

o desenvolvimento dos trabalhos cotidianos da sociedade corretora.  

A pergunta foi apresentada para que os respondentes se posicionassem perante 

alternativas preestabelecidas. A questão levantada foi a seguinte: “Você concorda ou discorda 

que nas funções de back office (retaguarda) ou envolvido diretamente nos negócios da 

corretora, o profissional contábil é fundamental para a empresa?” 

Não sei
5%Concordo 

totalmente
26%

Discordo um pouco
69%

Discordo totalmente
0%

 

Gráfico 4 - Nas funções de back office ou envolvido diretamente nos negócios 
da corretora, o profissional contábil é fundamental para a empresa 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O Gráfico 4 demonstra que a maioria dos respondentes (69%) discordou um pouco da 

afirmação proposta, possivelmente por encontrarem alguma dificuldade em lidar com o grau 

de subjetividade existente na avaliação dos profissionais contábeis de sua corretora.  

Contudo, outros 26% concordaram totalmente, corroborando com a proposição de que 

o profissional contábil é, de alguma forma, fundamental nas funções de back office ou 

envolvido diretamente nos negócios da corretora. O destaque fica por conta da inexistência de 

opiniões totalmente discordantes. 

 

4.5 PREPARAÇÃO DO PROFISSIONAL CONTÁBIL PARA TRABALHAR COM 

OPERAÇÕES DO MERCADO DE AÇÕES E DERIVATIVOS 

Desta vez, o alvo de questionamento referia-se a um julgamento, pelos respondentes, 

em relação à preparação do profissional contábil para trabalhar com operações do mercado de 

ações e derivativos. Para o exame dessa questão, apontou-se a seguinte afirmação: “O 

profissional contábil está preparado para trabalhar com operações do mercado de ações e 

derivativos”. O destaque da afirmação deveria levar o respondente a apontar uma das opções 

disponíveis, quais foram “concordo totalmente”, “discordo um pouco”, “discordo totalmente” 

ou “não sei” (Gráfico 5). 

Não sei
23%

Concordo 
totalmente

0%

Discordo
 um pouco

7%

Discordo totalmente
70%

 

Gráfico 5 - Preparação do profissional contábil para trabalhar com operações do 
mercado de ações e derivativos 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A partir da situação retratada no Gráfico 5, observou-se que 70% dos respondentes 

discordaram totalmente da afirmação de que o profissional contábil está preparado para 

trabalhar com operações do mercado de ações e derivativos, desconfiando fortemente de sua 

preparação para o trabalho nesse segmento.  

Registra-se que outros 23% (10 respondentes) não souberam ou não se sentiram 

seguros em expressar suas opiniões. Finalmente, 7% dos respondentes registraram que 

discordam um pouco da afirmação apresentada nessa questão, possivelmente por admitirem a 

hipótese de que os profissionais de contabilidade possam vir complementar sua formação 

nesses tipos de operações. 

 

4.6 PROFISSIONAL MAIS CAPACITADO PARA COMPREENDER E INTERPRETAR 

OS RELATÓRIOS CONTÁBEIS DAS COMPANHIAS ABERTAS 

Essa questão foi formulada para averiguar, na visão do respondente representante da 

sociedade corretora, qual profissional integrante da corretora mostra-se mais capacitado para a 

realização de análises baseadas nas demonstrações contábeis.  

O Gráfico 6, em destaque, apresenta em seu eixo horizontal as formações acadêmicas 

que foram sugeridas aos respondentes para análise da questão levantada. Cada respondente 

posicionou-se sobre cada uma dessas formações, de acordo com uma escala pré-definida de 

abstenção, concordância, pouca discordância e discordância total. 

As alternativas foram tabuladas de modo a conduzir o respondente a apresentar suas 

respostas segundo a formação acadêmica dos indivíduos. O Gráfico 6 revelou os resultados 

ora tabulados. 
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Gráfico 6 – Profissional mais capacitado para compreender e interpretar os relatórios 
contábeis das companhias abertas 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os valores apresentados no Gráfico 6 indicam, para cada formação acadêmica, o 

número absoluto de respondentes, ou seja, 44. Isto quer dizer que cada questionário avaliou, 

neste particular, a situação de cada tipo de formação acadêmica. 

Destaca-se que o maior índice de concordância foi atribuído aos profissionais com 

formação acadêmica em Contabilidade, cujo resultado totalizou 19 respondentes (44,18% do 

total). Já o menor índice de concordância foi atribuído aos formados em Engenharia (6 

respondentes, equivalente a 13,95% do total), que também foi apontado com o maior índice 

de discordância total (9 respondentes, equivalente a 20,93% do total). Os formados em 

Contabilidade tiveram o menor índice de discordância total (1 respondente, equivalente a 

2,32% do total). A maior freqüência de respostas, notada em todas os tipos de formação 

acadêmica, foi a que posicionou-se na alternativa “discordo um pouco”, cuja presença 

superou todas as demais opções de resposta. 
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4.7 IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NAS DISCUSSÕES E ANÁLISES 

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS COMPANHIAS 

A literatura existente sobre análise das demonstrações contábeis (também denominada 

por alguns como análise financeira) recorrentemente assegura que as informações produzidas 

pela Contabilidade devem prover os usuários de uma base segura às suas decisões. Entretanto, 

para que isso ocorra é necessário que se compreenda o que realmente aquelas informações 

significam ou apontam. Nessa perspectiva, como maior entendedor do processo de registro e 

apuração dos acontecimentos (origem dos demonstrativos contábeis), o profissional contábil é 

supostamente o mais preparado para traduzir os números em fatos. 

Revestida dessa presunção, uma afirmação foi apresentada para avaliação dos 

respondentes: “Na corretora, o profissional contábil é importante nas discussões e análises das 

demonstrações contábeis das companhias” (Gráfico 7). 

Discordo totalmente
14%

Discordo um pouco
19%

Concordo 
totalmente

62%

Não sei
5%

 

Gráfico 7 - Importância do profissional contábil nas discussões e análises das 
demonstrações contábeis das companhias 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O levantamento das respostas referentes à questão sugerida revelou que 62% dos 

respondentes (grande maioria) concordam totalmente com a afirmação proposta, isto é, 

apontam para a importância do profissional contábil no processo de análise dos relatórios das 

companhias, em meio às atribuições cotidianas de uma corretora. Esse dado, inclusive, 
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também confirma o levantamento tabulado no Gráfico 6 que pesquisava a percepção dos 

respondentes quanto ao profissional mais preparado para tal função.  

Observou-se, contudo, que 19% dos respondentes discordam um pouco da afirmação 

levantada nessa questão e que outros 14% discordam totalmente. Diante desses números 

infere-se, também, a possibilidade de uma ligação com o que foi observado anteriormente no 

Gráfico 6,  cujos resultados são consoantes aos registrados na presente questão. 

 

4.8 A INFORMAÇÃO CONTÁBIL CONSTITUI-SE NA BASE DE AVALIAÇÃO DOS 

ATIVOS NEGOCIADOS 

Esse quesito examinava o ponto de vista dos respondentes sobre a questão da 

avaliação dos ativos com base na informação contábil. Um dos objetivos era perceber se 

haveria preponderância da informação contábil sobre outras fontes existentes no mercado. 

Não sei
4%Concordo 

totalmente
40%

Discordo um pouco
36%

Discordo totalmente
20%

 

Gráfico 8 - A informação contábil constitui-se na base de avaliação dos ativos 
negociados 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

No Gráfico 8 tem-se a tabulação das respostas sobre a idéia formulada de que “a 

informação contábil constitui-se na base de avaliação dos ativos negociados”. Os resultados 

mostraram que 40% concordam totalmente, 36% discordam um pouco e 20% discordam 
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totalmente. Presume-se que a existência de uma concentração percentualmente aproximada 

entre os resultados “concordam totalmente” e “discordo um pouco” esteja influenciada por 

aspectos diversos, como os padrões e normas de apresentação das demonstrações financeiras 

das companhias e a utilização de outras fontes de informação pelos analistas, por exemplo. 

 

4.9 A INFLUÊNCIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL NO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS MERCADOS DE AÇÕES E 

DERIVATIVOS 

O tópico em questão pretendia revelar a visão dos respondentes acerca da proposição 

“a qualidade e a quantidade de informação contábil influem no volume de negócios dos 

mercados de ações e derivativos”. Tal questão, aliás, dada a sua importância para o mercado, 

é um tema muito presente nas discussões teóricas da Contabilidade, tendo sido abordado 

recorrentemente nos últimos anos devido aos escândalos deflagrados em grandes companhias 

envolvendo o manuseio indevido de relatórios e procedimentos contábeis (Gráfico 9). 

Discordo totalmente
2% Discordo um pouco
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Gráfico 9 - A qualidade e a quantidade de informação contábil influem no volume 
de negócios dos mercados de ações e derivativos 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observando-se o Gráfico 9 verificou-se que para 64% dos respondentes a proposição 

levantada é verdadeira, destacando a importância da Contabilidade para o andamento 
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ordenado do mercado financeiro e por conseqüência, da sociedade em geral. Por outro lado, 

apenas 2% discordam totalmente da assertiva. A tabulação das respostas a essa questão 

registra, ainda, que 26% dos respondentes discordam um pouco.  

Além do exposto, esses dados proporcionam uma inferência com os resultados 

constantes no Gráfico 8, ou seja, mesmo que a informação contábil não seja, segundo os 

respondentes, significativamente considerada como a base para avaliação dos ativos 

negociados, ela pode influir diretamente no volume de negócios através do maior ou menor 

grau de evidenciação dos informes contábeis. 

 

4.10 PROBLEMAS NO MERCADO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

Motivada por evidências encontradas em estudos empíricos e revestida de puro caráter 

exploratório, a assertiva “a ausência de informação contábil pode causar problemas ao 

mercado” foi consignada para que os respondentes pudessem refletir a respeito, e por 

conseguinte, agregar a visão de quem vive as nuances do mercado todos os dias (Gráfico 10). 

Não sei
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12%

 

Gráfico 10 - A ausência de informação contábil pode causar problemas ao mercado 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao analisar-se o Gráfico 10 nota-se que para a maioria dos respondentes (63%) a 

questão evidenciada é, de alguma forma, verdadeira. Esse dado confirma os resultados 
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observados no Gráfico 9, quando observava-se a quantidade e a qualidade de informação 

contábil existente, e de fato, ilustra um cenário agudo que a priori poderia ser considerado 

lógico e até natural. Entretanto, ao observar-se que 23% das respostas tabuladas discordam 

um pouco da assertiva e que outros 12% discordam totalmente, presume-se que tal lógica 

possa inexistir ou, ainda, que os respondentes não puderam supor tal situação. 

 

4.11 PODER EXPLICATIVO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Alguns autores sustentam que, muito embora deixem a desejar quando se referem a 

aspectos subjetivos, se respaldadas pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade, as 

demonstrações contábeis possuem grande potencial informacional e preditivo. Por outro lado, 

há aqueles para quem o modelo tradicional de divulgação contábil não tem conseguido 

acompanhar a revolução que se desenvolve no mundo dos negócios. 

Sob esse prisma, a exemplo de outras questões já tabuladas, os respondentes foram 

condicionados a uma assertiva, qual seja: “apesar de obrigatórias e padronizadas, as 

demonstrações contábeis não têm grande poder explicativo” (Gráfico 11). 

Discordo totalmente
14%

Discordo um pouco
35%

Concordo 
totalmente

51%

Não sei
0%

 

Gráfico 11 - Apesar de obrigatórias e padronizadas, as demonstrações contábeis 
não têm grande poder explicativo 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O resultado obtido com o levantamento das respostas a essa questão apresentou que 

51% dos respondentes concordam totalmente com a assertiva destacada. Pelo que se observa 

no Gráfico 11, a maior parte acredita que as demonstrações contábeis são deficientes, no que 

diz respeito em mostrar a realidade de uma entidade e revelar a sua real situação econômico-

financeira. 

Existiram, porém, outros 35% dos respondentes que discordaram um pouco e ainda, 

14% que discordaram totalmente. Juntos, esses dois conjuntos de respondentes, respondem 

por 49% do total. Para esses respondentes, o poder explicativo das demonstrações contábeis, 

de alguma forma, existe e atende as necessidades dos usuários interessados nos relatórios das 

empresas. 

 

4.12 USO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA ATUALIZAR PROJEÇÕES 

O que move o mercado financeiro são as informações. Todos os dias elas circulam sob 

diversas formas e são obtidas em diferentes fontes. Acredita-se, inclusive, que em razão da 

quantidade, da consistência e da variedade de fontes, exista uma velada concorrência entre 

elas, notadamente no que diz respeito a fatores, como: tempestividade, exatidão, 

previsibilidade, confiança etc. 

Para efetivar-se uma análise a respeito do uso de informações originadas nas 

demonstrações contábeis, sobretudo para a utilização na composição de projetos ou 

construção de cenários, foi proposta uma questão para analisar se os respondentes entendem 

que as informações obtidas por meio dos relatórios contábeis estão presentes no cotidiano das 

análises de mercado (Gráfico 12). 
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37%

Discordo um pouco
56%

Discordo totalmente
5%

 

Gráfico 12 - O mercado utiliza as demonstrações contábeis para atualizar 
projeções 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 12 reproduz o resultado do levantamento realizado e mostra que apenas 5% 

dos respondentes discordam totalmente da idéia de que o mercado utiliza as demonstrações 

contábeis para balizar suas projeções. Para 37% dos respondentes a assertiva é totalmente 

verdadeira, mas a maioria (56%) respondeu que discorda um pouco. 

Em verdade, o resultado constante no Gráfico 12 condiz com a realidade observável 

no cotidiano das empresas brasileiras, pois ao serem considerados os diversos fins que 

demandam projeções, é correto afirmar que as demonstrações contábeis não contemplam 

todas as variáveis e forças que atuam no mercado.  

 

4.13 NÍVEL DE CONFIABILIDADE NAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS EM 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

O presente quesito pretendia ponderar, sem juízo de valor, uma série de fatos 

ocorridos e de mitos criados envolvendo o mercado de capitais e seus participantes. Por certo, 

ao tomar parte de uma das respostas, o respondente as colocaria, de algum modo, em 

perspectiva. Assim, objetivou-se suscitar uma posição do respondente sobre o nível de 
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confiabilidade nas informações constantes em demonstrações contábeis. A escala de resposta 

disponibilizada previa 3 alternativas, quais sejam: confia totalmente, desconfia totalmente e 

desconfia um pouco (gráfico 13). 

 

confia totalmente
7%

desconfia 
totalmente

9%

desconfia um 
pouco
84%

 

Gráfico 13 - Nível de confiabilidade nas informações divulgadas em demonstrações 
contábeis 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Notando-se a representação do Gráfico 13, percebe-se que, surpreendentemente a 

ampla maioria (84% dos respondentes) possui alguma reserva em relação ao conteúdo das 

demonstrações contábeis. Os demais respondentes polarizaram suas opiniões, confiando 

totalmente (7%) ou desconfiando totalmente (9%). 

Ao tomar partido de uma resposta frente à questão suscitada, o respondente, 

presumivelmente, considerou um ou mais aspectos de nível técnico ou não, como por 

exemplo, a capacidade informativa das demonstrações contábeis padronizadas, os desvios 

éticos e as decisões administrativas pela manipulação de normas contábeis e tributárias.  

Contudo, é salutar que seja considerada, também, a hipótese de que o elevado índice 

de desconfiança retratado pela presente questão não represente a realidade. 
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4.14 A RELEVÂNCIA DA PROFISSÃO CONTÁBIL PARA A ANÁLISE DE RISCO DAS 

CORRETORAS 

O levantamento realizado junto às entidades pesquisadas propiciou o desenvolvimento 

de uma análise dos principais resultados obtidos por meio de uma modelagem quantitativa, 

cuja abordagem pretendeu reunir a variável "risco" em uma perspectiva de se aferir a 

relevância da profissão contábil para as sociedades corretoras.  

Essa análise foi construída a partir da convergência dos principais resultados obtidos 

com a tabulação dos questionários devolvidos pelos respondentes, tendo sido concebida para 

propor uma visualização do grau de exposição ao risco que a sociedade corretora estaria 

sujeita em duas situações a saber: operando com ou sem o auxílio da profissão contábil. 

O risco, segundo Securato (1996), é considerado de difícil conceituação, pois situações 

de alto risco para uma pessoa podem ser consideradas de aceitáveis por outra. Entretanto, 

apesar do subjetivismo, o autor destaca em sua obra três formas quantitativas para a 

modelagem do risco, quais sejam: o risco com uma probabilidade; o risco como um desvio 

padrão; e o risco sob o aspecto de taxas de juros. 

Dentre as formas quantitativas de risco abordadas por Securato (1996), destacou-se 

que, para os propósitos do presente trabalho, o modelo que melhor estabeleceria a inferência 

de resultados seria o risco como uma probabilidade. O citado autor relaciona em sua obra os 

modelos de risco como um desvio padrão – nesse caso, haveria dificuldades para examinar a 

relação risco vs. retorno – e também sob o aspecto de taxas de juros – em razão da natureza 

dos dados analisados, esse modelo apresentar-se-ia inconsistente. 

Os dados coletados para a elaboração da presente proposição quantitativa foram 

extraídos dos resultados tabulados oriundos do questionário de pesquisa. Adotou-se, como 

base de dados, os percentuais que totalizaram a opção de resposta “concordo totalmente” das 

questões a saber: 
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Questão 1: inconsistente para análise 

Questão 2: inconsistente para análise 

Questão 3a: 9% 

Questão 3b: 100% 

Questão 3c: 7% 

Questão 3d: 81% 

Questão 3e: 88% 

Questão 4: 26% 

Questão 5: 0% 

Questão 6a: 44% 

Questão 6b: inconsistente para análise 

Questão 6c: inconsistente para análise 

Questão 6d: inconsistente para análise 

Questão 6e: inconsistente para análise 

Questão 7: 62% 

Questão 8: 40% 

Questão 9: 64% 

Questão 10: 63% 

Questão 11: 51% 

Questão 12: 37% 

De posse dos dados selecionados procedeu-se uma padronização dos percentuais de 

total concordância, os quais foram ordenados da seguinte forma: 

xin

Qtn
=  

Onde: 

i = índice 

n = número seqüencial de ordem 

Qtn = número de identificação da questão que originou x 

x = percentual de resposta “concordo totalmente” extraído do gráfico 

Com o ordenamento - em forma de índices - a base de dados ficou assim disposta: 

09,01

3 =i a
; ; ; ; ; ; ; ; 

; ; ; ; ;  

00,12

3 =i b 07,03

3 =i c 81,04

3 =i d 88,05

3 =i e 26,06

4 =i 07

5 =i 44,08

6 =i a

62,09

7 =i 40,010

8 =i 64,011

9 =i 63,012

10 =i 51,013

11 =i 37,014

12 =i
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Por meio de uma modelagem que ensejou o desenvolvimento de uma média 

aritmética, esses índices integraram a proposição quantitativa de análise do risco 

(possibilidade de fracasso) de operação das sociedades corretoras com os préstimos da 

profissão contábil do seguinte modo: 

0,48
14

6,72
14

0,370,510,630,640,400,6244,000,2688,081,007,000,1 0,09Ir ==
++++++++++++++

=  

O resultado do índice de risco médio (Ir) sugere que a presença da profissão contábil 

nas atividades da sociedade corretora pode ocasionar uma exposição ao fracasso limitada a 

48%. No entanto, o resultado apontado pela questão de número 13 proporcionou que se 

considerasse, ainda, um percentual de desconfiança para esse índice de risco médio (Ir), uma 

vez que o percentual de respondentes que desconfiam um pouco das informações divulgadas 

em demonstrações contábeis é de relevantes 84%. Esse percentual foi denominado índice de 

desconfiança (Id). 

Com essa variável de desconfiança, a proposição de observância do risco operacional 

das sociedades corretoras possibilitou a elaboração da seguinte função: 

Dr

___

.IIR =  

Onde:   __ 
  R   = risco operacional com os préstimos da profissão contábil 

Ir = índice de risco médio 

Id = índice de desconfiança 

Assim, ao basear-se a análise de risco operacional das sociedades corretoras com os 

préstimos da profissão contábil por meio da função acima descrita, obtém-se que tal risco é de 

40,32%, ou seja: 

0,40320,84  .  0,48R
___

==  
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Complementarmente, ao avaliar-se o grau de risco operacional que as sociedades 

corretoras estariam expostas em caso de não contar com os préstimos da profissão contábil, 

elaborou-se a seguinte análise: 

RS
____

1−=  

Onde: 

S = risco operacional sem os préstimos da profissão contábil 

Ir = índice de risco 

Id = índice de desconfiança 

Logo, o índice de risco operacional das sociedades corretoras sem os préstimos da 

profissão contábil resultaria em: 

5968,04032,01S =−=  

 A presente modelagem quantitativa foi elaborada a partir de dados diretamente 

relacionados aos elementos que foram analisados no questionário de pesquisa. As funções 

demonstradas sugerem que a presença (40,32% de risco) ou a ausência (59,68% de risco) da 

profissão contábil podem representar um significativo viés para o gerenciamento de risco dos 

trabalhos cotidianos das sociedades corretoras.  

Outrossim, é válido ressaltar que as indicações de risco operacional “com” ou “sem” 

os préstimos da profissão contábil poderão sofrer variações na proporção dos fatores de risco 

que estiverem contemplados. 

 



5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A presente seção apresenta, a seguir, as conclusões e recomendações originadas da 

pesquisa realizada. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a relevância da presença do profissional 

contábil para as sociedades corretoras que atuam nos mercados brasileiros de ações e 

derivativos, a partir do estudo do ambiente e da estrutura de desenvolvimento desses 

mercados no Brasil, tendo como universo as sociedades corretoras membros da Bolsa de 

Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias e Futuros. O trabalho em questão insere-se 

na linha de pesquisa de Contabilidade Financeira do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Contábeis da Universidade Regional de Blumenau.  

Para o desenvolvimento da investigação destacou-se que seria pertinente a verificação 

de três objetivos específicos, como: a apresentação do perfil de formação acadêmica das 

pessoas que atuam nas sociedades corretoras; a caracterização do profissional contábil no 

cotidiano das sociedades corretoras que intermedeiam as operações com ações e derivativos; e 

o exame dos principais aspectos que relacionam a Contabilidade com as atividades de uma 

sociedade corretora. 

Em relação à questão de pesquisa, verificou-se que a presença e o papel do 

profissional contábil nas sociedades corretoras não difere muito do que se observa em outros 

tipos de empresas, confirmando o pressuposto de que a atuação do profissional contábil no 

cotidiano das sociedades corretoras que intermedeiam as operações com ações e derivativos 

está limitada ao processo de registro das transações das entidades; à divulgação de 

demonstrativos contábeis e ao zelo pelas obrigações tributárias e acessórias junto aos órgãos 

de administração pública. 
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Ainda assim, observou-se que a Contabilidade está fundamentalmente presente no 

cotidiano de uma sociedade corretora. Aliás, o conhecimento contábil é condição sine qua non 

para a condução das suas próprias atividades operacionais e também para que, em particular, 

as decisões técnicas – análises, ordens de compra e venda - sejam as mais respaldadas e 

acertadas. 

Em relação ao objetivo geral, procurou-se atingi-lo por meio de gráficos e de um 

modelo quantitativo para análise da relevância da profissão contábil, tendo em vista o risco 

das corretoras. Os dados tabulados retratam o objetivo geral de avaliar a relevância da 

presença do profissional contábil para as sociedades corretoras que atuam nos mercados de 

ações e derivativos do Brasil. A seguir, apresentam-se as conclusões em relação aos objetivos 

específicos. 

Em relação ao primeiro objetivo específico verificou-se que, a maior parte (27%) das 

pessoas que atuam nas sociedades corretoras possuem formação acadêmica em 

Administração, sendo que a presença de pessoas com formação acadêmica em Economia 

corresponde a 23% e em Contabilidade foi registrada em 18%.   

Esse predomínio pode estar vinculado a diversos fatores, sendo que, em algumas 

regiões, o predomínio da contabilidade tributária na formação e na prática profissional do 

contador é um indício a ser considerado. Além disso, considerando-se que a grande parcela de 

empresas brasileiras é de pequeno porte e de capital fechado, pode-se supor que a presença 

diminuta das operações com ações e derivativos fora do âmbito das grandes empresas, 

influencia a formação do contador. 

Acerca do segundo objetivo específico traçado para a presente pesquisa, constatou-se 

que a condição do profissional contábil no âmbito das sociedades corretoras não difere da 

realidade encontrada em outros setores. A presunção inicial de que o seu papel estivesse 

voltado ao processo de registro das transações das entidades; à divulgação de demonstrativos 
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contábeis; e ao zelo pelas obrigações tributárias e acessórias junto aos órgãos de 

administração pública, foi confirmada. O levantamento realizado junto às corretoras indicou 

que na maior parte delas o profissional contábil está voltado à garantir a eficácia dos registros 

contábeis e a eficiência dos controles internos, além de zelar pelos aspectos de 

regulamentação do mercado.  

A presença do profissional contábil em atividades relacionadas à mesa de operações 

quase não foi notada. Apesar disso, um outro quesito pesquisado revelou que, segundo as 

corretoras, o profissional contábil é o mais qualificado para a realização de análise das 

demonstrações contábeis. Considerando-se esses resultados, é possível inferir que a presença 

de profissionais contábeis nas corretoras pouco difere do papel exercido por eles em empresas 

de outros ramos. No entanto, segundo outros dados tabulados, observa-se que o profissional 

contábil está presente, de alguma forma, na gestão de negócios da corretora; cumpre suas 

atribuições no back office, e auxilia nos negócios realizados. 

Relativamente ao terceiro e último objetivo específico verificou-se que, de fato 

existem questões que colocam a Contabilidade como parte importante dos mercados de ações 

e derivativos. Alguns dos aspectos considerados na pesquisa apresentaram evidências já 

constatadas na literatura pertinente, entretanto, foram observadas outras novas associações de 

presumida relevância para o conjunto investigado. Verificou-se que a informação contábil por 

concorrer com outras fontes de informação, não é totalmente considerada para atualizar 

projeções ou formar preços dos ativos.  

Outro aspecto percebido refere-se aos padrões de divulgação da informação contábil, 

que segundo os resultados, colocam em razoável suspeição a validade informacional (poder 

explicativo) dessas informações. Sobre a qualidade e a quantidade de informação contábil, 

constatou-se que existe influência significativa desses fatores no mercado. Por fim, apesar de 

regulamentações existentes e da crescente exigência por posturas de boa governança 
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corporativa e de evidenciação das demonstrações contábeis, registrou-se que existe uma 

considerável tendência em suspeitar do teor apresentado nos informes oficiais. 

A título de contribuição para análise do risco nas sociedades corretoras, tendo em vista 

a atuação do profissional contábil, elaborou-se um modelo de abordagem quantitativa. Tal 

modelo sugeriu que a apreciação do risco pudesse ser realizada sob duas perspectivas: com ou 

sem os préstimos da profissão contábil.  

Levando-se em conta que os dados do mencionado modelo eram oriundos dos 

resultados tabulados a partir dos questionários recebidos, verificou-se que o risco operacional 

das sociedades corretoras com os préstimos da profissão contábil é de 40,32%, enquanto que 

o risco sem os préstimos da profissão contábil é de 59,68%. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

O presente trabalho procurou contribuir para a discussão da relevância da profissão 

contábil no ambiente dos mercados de ações e derivativos, de modo a ampliar as evidências 

de uma necessária postura de dinamismo do profissional contábil diante das demandas da 

sociedade. Todavia, a corroboração ou contestação dos resultados ora levantados poderão ser 

objeto de trabalhos futuros a fim de aprimorar as conclusões apresentadas.  

Em verdade, novos estudos poderão alcançar a relação da Contabilidade e o mercado 

de capitais, variando na forma e nos métodos de investigação. Assim, recomenda-se: 

a) Estudo sobre o papel do profissional de contabilidade para o gerenciamento do 

risco operacional das sociedades corretoras; 

b) Análise das formas de registro, mensuração e evidenciação de riscos nas operações 

com derivativos, e 

c) Estudo da relevância do profissional contábil nos bancos de investimentos. 
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APÊNDICE A - Carta de apresentação do questionário enviado às sociedades corretoras 
 
 
 
 
Curitiba (PR), __ de julho de 2005. 
 
 
________________________________ (nome da corretora) 
 
Att. Sr. Diretor para o Mercado de Ações ___________________________ 
 

 
Sou professor do UNICENP – Centro Universitário Positivo da cidade de Curitiba-PR e pesquisador 

da área de mercado de capitais. Estou em fase de conclusão de uma pesquisa sobre a “Relevância do 

profissional contábil para as sociedades corretoras que atuam nos mercados de ações e derivativos do 

Brasil” e estou contando com sua colaboração para a obtenção de algumas respostas. Esta pesquisa 
está sendo orientada pelo Prof. Dr. Jorge Ribeiro de Toledo Filho, docente da USP – Universidade de 
São Paulo e da FURB – Universidade Regional de Blumenau - SC. 

Antecipadamente, informo-lhe que as respostas terão tratamento confidencial, apenas sendo 
utilizadas sob análise estatística. Não haverá menção de qualquer identificação do respondente. 

Sua colaboração será, por demais, valiosa e significativa para os fins científicos a que se destina 
esta pesquisa. O presente trabalho será finalizado e apresentado em minha dissertação de mestrado 
em Ciências Contábeis junto à FURB - Universidade Regional de Blumenau - SC. Para tanto, 
aguardarei sua resposta até o dia ____/07/2005. 

No aguardo de sua honrosa colaboração, agradeço. 

 

Saudações Cordiais, 

 

Marcos Aurélio Custódio 
custodio@unicenp.edu.br - (41) 3242-7131 
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APÊNDICE B - Questionário enviado às sociedades corretoras 

 
QUESTIONÁRIO 

1 - Assinalando com um X, responda qual é o seu cargo atual exercido na empresa. 
( ) Diretor   ( ) Gerente 
( ) Analista   ( ) Operador 
( ) Outro. Especifique ____________________ 

 

2 - Quantas pessoas fazem parte de sua sociedade corretora? R: ________ colaboradores. 
 
Do número de pessoas que integram a equipe da sociedade corretora, quantos possuem 
formação superior em: 
______ formados em Administração de Empresas 
______ formados em Economia 
______ formados em Ciências Contábeis 
______ formados em Engenharia 
______ formados em Outros cursos 
______ sem formação superior 

 

3 – Assinale com X: Na corretora, você concorda ou discorda que o profissional contábil está 
mais voltado a: 
 
a) participar da gestão empresarial da corretora 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
b) garantir a eficácia dos registros contábeis e tributários 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
c) ter papel ativo nas questões que influem na "mesa de operações" 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
d) zelar pelos aspectos de regulamentação do mercado 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
e) garantir a eficiência dos controles internos 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 



 129

4 - Assinale com X: Você concorda ou discorda que nas funções de back office (retaguarda) ou 
envolvido diretamente nos negócios da corretora, o profissional contábil é fundamental para a 
empresa? 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 

5 - Assinale com X: O profissional contábil está preparado para trabalhar com operações do 
mercado de ações e derivativos: 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 

6 – Assinale com X: Observando a equipe que compõe a sociedade corretora, qual profissional 
mostra-se mais capacitado para compreender e interpretar os relatórios contábeis das 
companhias abertas? 
 
a) o profissional formado em Contabilidade é o mais capacitado 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
a) o profissional formado em Economia é o mais capacitado 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
a) o profissional formado em Administração é o mais capacitado 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
a) o profissional formado em Engenharia é o mais capacitado 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
a) os profissionais formados em Outros cursos são mais capacitados 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 

7 - Assinale com X: Na corretora, o profissional contábil é importante nas discussões e análises 
das demonstrações contábeis das companhias 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
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8 - Assinale com X: A informação contábil constitui-se na base de avaliação dos ativos 
negociados 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 
 

9 - Assinale com X: A qualidade e a quantidade de informação contábil influem no volume de 
negócios dos mercados de ações e derivativos 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 
 

10 - Assinale com X: A ausência de informação contábil pode causar problemas ao mercado 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 
 

11 - Assinale com X: Apesar de obrigatórias e padronizadas, as demonstrações contábeis não 
têm grande poder explicativo 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 
 

12 - Assinale com X: O mercado utiliza as demonstrações contábeis para atualizar projeções 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 

 
 

13 - Assinale com X: Nível de confiabilidade nas informações divulgadas em demonstrações 
contábeis 
 
(    ) discordo totalmente  (    ) discordo um pouco (    ) concordo totalmente  (    ) não sei 
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14 - Se desejar, registre seu ponto de vista sobre a importância da Contabilidade para o 
mercado de capitais, particularmente nos mercados de ações e derivativos? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 
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ANEXO A - Relação das sociedades corretoras membros da Bolsa de Valores de São Paulo 

 

Abn Amro Real Ccvm S.A. - 30 (Matriz) J. P. Morgan Ccvm S.A. - 16 (Matriz) 

Abn Amro Sec (Brasil) Cvm S.A. - 6 (Matriz) Levycam Ccv Ltda. - 68 (Matriz) 

Agora-Senior Ctvm S.A. - 39 (Matriz) Link S.A. Cctvm - 8 (Matriz) 

Alfa Ccvm S.A. - 4 (Matriz) Magliano S/A Ccvm - 1 (Matriz) 

Alpes Cctvm Ltda. - 98 (Matriz) Manchester S.A. Cct - 219 (Matriz) 

Amaril Franklin Ctv Ltda. - 226 (Matriz) Mbm Cpavm S.A. - 24 (Matriz) 

Americainvest Cctvm Ltda. - 3 (Matriz) Merc. Do Brasil Cor. S.A. Ctvm - 106 
(Matriz) 

Ativa S.A. Ctcv - 147 (Matriz) Merrill Lynch S.A. Ctvm - 13 (Matriz) 

Aureum Sccvm Ltda. - 196 (Matriz) Morgan Stanley Dean Witter - 40 (Matriz) 

Banespa S.A. Cct - 27 (Matriz) Mundinvest S.A. Ccvm - 181 (Matriz) 

Banif Primus Cvc S.A. - 102 (Matriz) Novinvest Cvm Ltda. - 63 (Matriz) 

Bankboston Cctvm S.A. - 55 (Matriz) Omar Camargo Ccv Ltda. - 175 (Matriz) 

Banrisul S.A. Cvmc - 172 (Matriz) Orbival Ccvm Ltda - 218 (Matriz) 

Bbm Ccvm S.A. - 18 (Matriz) Pactual Ctvm S.A - 85 (Matriz) 

Bcn Ctvm S.A. - 108 (Matriz) Pebb Cv Ltda - 22 (Matriz) 

Bes Securities Brasil S.A Ccvm - 54 (Matriz) Petra Personal Trader Ctvm Ltd - 35 
(Matriz) 

Bonus-Banval Cctvm Ltda. - 73 (Matriz) Pilla Cvmc Ltda. - 190 (Matriz) 

Bradesco S.A. Ctvm - 72 (Matriz) Planner Cv S.A - 129 (Matriz) 

Brascan S.A. Ctv - 57 (Matriz) Polinvest Cctvm Ltda. - 67 (Matriz) 

Citibank Cctvm S.A. - 51 (Matriz) Prime S.A. Ccv - 189 (Matriz) 

Codepe Cv S.A. - 234 (Matriz) Prosper S.A. Cvc - 150 (Matriz) 

Coinvalores Ccvm Ltda. - 74 (Matriz) Quality Cctvm S.A. - 229 (Matriz) 

Concordia S.A. Cvmcc - 23 (Matriz) Rmc S/A Sc - 81 (Matriz) 

Convencao S.A. Cvc - 127 (Matriz) Rural Ctvm S.A. - 194 (Matriz) 

Corretora Geral De Vc Ltda. - 186 (Matriz) Safra Cvc Ltda. - 59 (Matriz) 

Corretora Souza Barros Ct S.A. - 2 (Matriz) Santander Brasil S.A. Ctvm - 78 (Matriz) 

Corval Cvm S.A. - 38 (Matriz) Sao Paulo Cv Ltda. - 71 (Matriz) 

Credit Suisse First Boston - 45 (Matriz) Schahin Ccvm S.A. - 34 (Matriz) 

Cruzeiro Do Sul S.A. Cv - 14 (Matriz) Senso Ccvm S.A. - 191 (Matriz) 

Deutsche Bank Cv S.A. - 9 (Matriz) Sita Sccvm S.A. - 187 (Matriz) 

Dias De Souza Vsc Ltda. - 91 (Matriz) Slw Cvc Ltda. - 110 (Matriz) 
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Diferencial Ctvm S.A. - 140 (Matriz) Société Générale S.A. Cctvm - 64 (Matriz) 

Elite Ccvm Ltda. - 174 (Matriz) Socopa Sc Paulista S.A. - 58 (Matriz) 

Equipe S.A. Cv - 156 (Matriz) Solidez Cctvm Ltda. - 47 (Matriz) 

Esc. Lerosa S.A. Cv - 33 (Matriz) Solidus S.A. Ccvm - 177 (Matriz) 

Escritorio Ruy Lage Sct Ltda. - 157 (Matriz) Spinelli S.A. Cvmc - 10 (Matriz) 

Fator Doria Atherino S.A. Cv - 131 (Matriz) Spirit Cv Ltda. - 204 (Matriz) 

Finabank Cctvm Ltda - 76 (Matriz) Talarico Cctm Ltda. - 75 (Matriz) 

Geração Futuro Cv Ltda. - 173 (Matriz) Tendencia Cctvm Ltda. - 99 (Matriz) 

Geraldo Correa Cvm S.A. - 192 (Matriz) Theca Cctvm Ltda - 130 (Matriz) 

Gradual Cctvm Ltda. - 227 (Matriz) Titulo Cv S.A. - 90 (Matriz) 

H.H. Picchioni S.A. Ccvm - 232 (Matriz) Tov Cctvm Ltda. - 82 (Matriz) 

Hedging-Griffo Cv S.A. - 95 (Matriz) Ubs Ccvm S.A. - 46 (Matriz) 

Hsbc Ctvm S.A. - 70 (Matriz) Umuarama S.A. Ctvm - 37 (Matriz) 

Indusval S.A. Ctvm - 15 (Matriz) Unibanco Cvm S.A. - 66 (Matriz) 

Ing Cct S.A. - 41 (Matriz) Unibanco Investshop Cvmc S.A. - 228 
(Matriz) 

Interfloat Hz Cctvm Ltda. - 239 (Matriz) Uniletra Cctvm Ltda. - 29 (Matriz) 

Intra S.A. Ccv - 77 (Matriz) Votorantim Ctvm Ltda - 21 (Matriz) 

Isoldi S.A. Cvm - 5 (Matriz) Walpires S.A. Cctvm - 86 (Matriz) 

Itau Cv S/A - 114 (Matriz)  

Fonte: www.bovespa.com.br em 27/02/2005. 
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ANEXO B - Relação das sociedades corretoras membros da Bolsa de Mercadorias e Futuros 

 

   Abn Amro Real Ccvm S/A    Hsbc Ctvm S/A 

   Adipar Dtvm Ltda    Indusval S/A Ctvm 

   Agora Senior Cm E Futuros Ltda    Ing Cct S/A 

   Alfa Ccvm S/A    Interfloat Hz Cctvm Ltda 

   Alpes Cctvm Ltda    Intra Cm Ltda 

   Aplicacao Cm & Futuros Ltda    Isoldi S/A Cvm 

   Arkhe Dtvm Ltda    Itau Cv S/A 

   Ativa S/A Ctcv    J.P. Morgan Ccvm S/A 

   Banco Rural S/A    Laeta S/A Dtvm 

   Banespa S/A Cct    Link Cm Ltda 

   Banif Primus Cvc S/A    Liquidez Dtvm Ltda 

   Bankboston Dtvm S/A    Lopez Leon Derivativos - Cm S/A 

   Bbm Ccvm S/A    Magliano S/A Ccvm 

   Bes Securities Do Brasil S/A Ccvm    Maxima S/A Dtvm 

   Bradesco S/A Ctvm    Merrill Lynch S/A Ctvm 

   Brascan S/A Ctv    Novinvest Cvm Ltda 

   Citibank Cctvm S/A    Pactual Cm Ltda 

   Cm Capital Markets Cctvm Ltda    Pebb Cv Ltda 

   Coinvalores Ccvm Ltda    Pioneer Cm E Futuros Ltda 

   Concordia S/A Cvmcc    Planner Dc Cm S/A 

   Convencao S/A Cvc    Prosper S/A Cvc 

   Corretora Souza Barros Ct S/A    Renascenca Dtvm Ltda 

   Credit Suisse First Boston S/A Ctvm    Rmc S/A Sociedade Corretora 

   Cruzeiro Do Sul Cm Ltda    Safra Cvc Ltda 

   Deutsche Bank-Cv S/A    Santander Brasil S/A Ctvm 

   Dibran Dtvm Ltda    Santos Ccv S/A 

   Dimarco Dtvm S/A    Schahin Ccvm S/A 

   Distribuidora Intercap Tvm Ltda    Slw Cvc Ltda 

   Fator-Doria Atherino S/A Cv    Socopa Socied. Corretora Paulista S/A 

   Fdr Cm Ltda    Spinelli S/A Cvmc 

   Ficsa S/A Dtvm    Tendencia Cctvm Ltda 

   Finabank Cctvm Ltda    Terra Futuros Cm S/A 
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   Flow Corretora De Mercadorias S/A    Theca Cctvm Ltda 

   Futura Ccm Ltda    Titulo Cv S/A 

   Future Premium Cm Ltda    Ubs Ccvm S/A 

   Gradual Cm & Futuros Ltda    Unibanco Cvm S/A 

   Hedging Com. E Corretora De Mercadorias 
S/A 

   Vital Commodities Cm, Imp. e Exp. Ltda

   Hedging Griffo Cv S/A    Votorantim Ctvm Ltda 

   Hencorp Commcor Cm Ltda  
Fonte: www.bmf.com.br em 27/02/2005 


