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FORTALECIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS
PODE GERAR MAIS 1,7 MILHÃO DE EMPREGOS
O crescimento do mercado de capitais pode estimular o desenvolvimento socioeconômico do 
Brasil, gerando 1,7 milhão de empregos adicionais até 2022. O volume equivale a quase quatro 
vezes o número de vagas com carteira assinada criadas entre janeiro e julho de 2018. Os dados 
integram estudo que fizemos em parceria com a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão para estimular o 
debate sobre o papel do mercado na retomada da rota de desenvolvimento sustentável do país.

 Foram mensurados os benefícios econômicos e sociais que poderiam ser gerados com a 
adoção de medidas de incentivo e fortalecimento do mercado de capitais. Para atingir estes 
benefícios, reunimos algumas medidas, que chamamos de agenda para o desenvolvimento 
do mercado, composta por iniciativas de caráter micro e macroeconômicas. As propostas 
apontam a necessidade de ajustes regulatórios e legais, além de medidas para simplificação e 
harmonização de regras.

A principal fonte de financiamento de longo prazo do Brasil, o BNDES, registra queda de 
26,7% no volume de desembolsos desde 2013. Enquanto isso, a presença do mercado de 
capitais vem crescendo e, desde 2016, ultrapassa 
o banco de fomento – mas ainda há muito 
espaço, como mostra o diagnóstico que 
antecede a identificação dos benefícios 
socioeconômicos que o fortalecimento 
do mercado de capitais traria para o 
Brasil.

Para Gilson Finkelsztain, presidente 
da B3, “o mercado de capitais é 
fundamental para impulsionar o 
crescimento econômico do país, 
gerando emprego e renda para 
a sociedade, a partir das reformas 
necessárias que todos esperamos”. 

“É urgente discutirmos novas fontes de financiamento além 
do poder público, cujo esgotamento é evidente. O estudo 

mostra que a maior participação do mercado de capitais traria 
ganhos para toda a sociedade”

Carlos Ambrósio, presidente
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GANHOS INCLUEM ALTA DE 12,1% NA ARRECADAÇÃO 
DE IMPOSTOS E INCREMENTO DE 18%
EM INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
Foram estimados os benefícios concretos que um mercado de capitais fortalecido trará para a sociedade. O estudo considera que a agenda de 
fortalecimento do mercado levaria 12 anos para alcançar a média dos países desenvolvidos selecionados na metodologia. Abaixo e ao lado, são 
apresentados os impactos gerados nos cinco primeiros anos de avanços.

Todo levantamento e as propostas foram entregues aos candidatos 
à presidência do Brasil em setembro. “Mesmo com um cenário de 
maior incerteza, um ano de eleições é o momento mais oportuno 
para discutir o futuro do país”. explica Ambrósio.

Nesta e nas próximas páginas, apresentamos os principais achados 
do estudo, a começar pelos impactos diretos do fortalecimento 
do mercado de capitais sobre indicadores como PIB, arrecadação 
de impostos, investimentos e geração de empregos. Além disto, 
você encontrará os principais pontos da agenda com sugestões de 
medidas para o desenvolvimento do mercado.

“O mercado de capitais é fundamental 
para impulsionar o crescimento econômico 

do país, gerando emprego e renda para a 
sociedade, a partir das reformas necessárias 

que todos esperamos”

Gilson Finkelsztain, presidente da B3

Crescimento econômico (PIB per capita)

As previsões para o crescimento do PIB per capita, de acordo com 
o nosso Comitê de Acompanhamento Macroeconômico, apontam 
para R$ 34,6 mil em 2022. O fortalecimento do mercado pode 
acelerar esse crescimento, levando-o a 12,1% a mais no final do 
período, alcançando o patamar de R$ 38,8 mil.

PIB pode crescer 12,1 %
com alta do mercado em 2022

PIB per capita (R$ mil)
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Taxa de investimento

A projeção atual é que os investimentos totais do país saiam 
de R$ 1,02 trilhão em 2017 para R$ 1,38 trilhão em cinco anos. 
Esse volume poderia ser incrementado em 21,2% em 2022 se 
o Brasil alcançasse um mercado de capitais do porte de países 
desenvolvidos. A taxa corresponde a um aumento de R$ 294 
bilhões no investimento total projetado para o período.

Empregos

Também haveria impactos significativos para a geração de empregos. 
O crescimento adicional resultaria em até 1,7 milhão de novas 
vagas até 2022. O montante viria adicionalmente ao crescimento já 
projetado para esses cinco anos. As projeções
de mercado indicam que o Brasil deve passar de 93,2 milhões
de empregos em 2017 para 96,5 milhões em cinco anos. 
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Impostos

Reflexos positivos também poderiam ser vistos na arrecadação de 
impostos. O incremento seria de 12,1% em 2022, equivalente a R$ 
1 trilhão acumulado nos cinco anos – praticamente a metade da 
arrecadação registrada em 2017, que foi de R$ 2,1 trilhões. O impacto 
estimado seria incremental aos R$ 2,4 trilhões projetados para daqui 
a cinco anos.

Governo arrecadaria R$ 2,4  trilhões em cinco 
anos com mercado de capitais mais forte
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Conheça a metodologia 

O estudo foi elaborado com apoio da consultoria Accenture, que 
definiu o que era um mercado de capitais desenvolvido a partir de 
três aspectos que traduzem o nível de maturidade de um mercado 
de títulos e valores mobiliários: quantidade de empresas listadas 
(proporção em relação à população); valor de todas as empresas 
listadas; e valor dos títulos privados emitidos por essas companhias 
– ambos em relação ao PIB (em US$). Foi usada uma mostra de 45 
países para a construção de um modelo para estimar a relação entre 
a evolução dos indicadores de desenvolvimento do mercado de 
capitais (capitalização de mercado e títulos privados) e a evolução
do PIB per capita. 
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AG E N DA  D O  M E R C A D O  D E  C A P I TA I S

AGENDA DE PROPOSTAS PARA CRESCIMENTO
DO MERCADO FOCA EM CINCO OBJETIVOS

A partir dos resultados do estudo, a ANBIMA e a B3 traçaram 
iniciativas para fortalecimento do mercado. As ações encaixam-se 
em cinco grandes objetivos: fomentar o financiamento de longo 
prazo, aumentar o volume de emissões, expandir da base de 
investidores, estimular a liquidez e contribuir para a formação de 
poupança. Saiba mais sobre cada um deles:

Fomentar o financiamento de longo prazo

A necessidade de criação de novas fontes de investimento e 
financiamento de longo prazo torna-se mais urgente em um cenário 
de baixa de taxa de juros e de mudança no perfil de atuação do 
BNDES. Apesar do mercado já exercer o papel de fonte de recursos 
de financiamento privado, é preciso expandi-lo em volume e em 
número de participantes. Para isso, as propostas incluem:

   Consolidação da atuação do BNDES como intermediário
  e parceiro do mercado – e não mais como principal provedor  
  de recursos aos projetos privados;
   Aumento da segurança jurídica com a revisão dos contratos de
  concessão com objetivo de trazer maior clareza e simplicidade;
   Fortalecimento das agências reguladoras para maior   
  autonomia das entidades;
   Atração de organismos multilaterais (agências de fomento)
  para dar apoio ao financiamento de longo prazo;
   Aprimoramento dos modelos de concessão – distanciamento
  da modalidade de corporate finance e proximidade da  
  categoria project finance.

Aumentar o volume de emissões

Esta é uma condição essencial para sustentar o crescimento do 
mercado. Atualmente, as empresas de pequeno e médio portes têm 
pouca participação na quantidade de emissões. Algumas medidas 
contribuiriam para mudar isso:

   Melhorias nos processos de ofertas públicas com maior  
  agilidade na colocação dos papéis no mercado;
   Redução dos custos de observância, ou seja, dos gastos que
   as instituições têm para implementar as exigências da  
  regulação;
   Possibilidade de emissão de debêntures por sociedades 
  limitadas, assim como já acontece com as companhias de 
  capital fechado;
   Impulsionar o mercado de ações com, especialmente, a 
  revisão de regras para acesso de pequenas e médias 
  empresas ao mercado de capitais.

Diversificar a base de investidores

É importante não apenas o maior volume de emissões, mas 
também uma base diversificada de investidores. A participação de 
diferentes agentes, com perfis distintos, é condição indispensável 
para aumento da liquidez e do mercado como um todo. Para isso,
as mudanças envolvem:

   Melhorias nas regras dos fundos de infraestrutura,   
  especialmente as relacionadas ao enquadramento da  
  carteira do fundo de acordo com as exigências da Lei 12.431;
   Permissão para que fundos de pensão adquiram ativos  
  emitidos por SPEs (Sociedades de Propósito Específico), já  
  que grande parte dos projetos de infraestrutura é realizada  
  por esse tipo de companhia;
   Facilitar a participação de investidores estrangeiros com  
  simplificação e harmonização de regras, oferta de proteção  
  cambial e maior segurança jurídica.

Estimular liquidez

Quanto mais investidores no mercado, mais liquidez. Uma série de 
iniciativas pode contribuir para esse aumento, a exemplo de:

   Prover informações de forma adequada e com linguagem  
  clara para dar transparência e dinamismo ao mercado com a
   disponibilização de mais e melhores informações aos  
  agentes;
   Aumento da liquidez do mercado secundário de debêntures  
  com a padronização da metodologia de cálculo e estímulo à  
  atuação do market maker;
   Ampliação da competitividade do mercado brasileiro no  
  cenário global. 

 
Formação de poupança: 

O aumento do nível de poupança nacional exige uma mudança 
cultural e educacional de todos os participantes do mercado.
Para isso, apoiamos:

   Uma agenda para investidores e emissores;
   Programas de educação financeira.

Mercado de capitais forte incrementaria  
18,2  % os investimentos em infraestrutura
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Infraestrutura

O crescimento poderia ser de 18,2% em 2022, contabilizados nos 
setores básicos de energia, saneamento, telecomunicações e 
transporte. Os recursos alocados em energia elétrica ganhariam 
um incremento de R$ 32 bilhões em cinco anos, ao passo que os 
investimentos adicionais em saneamento seriam de R$ 9 bilhões
no mesmo período.

Agenda
ANBIMA e B3

DE CAPITAIS:
CAMINHO PARA
O DESENVOLVIMENTO

MERCADO Confira o estudo
e a agenda na íntegra
Mais detalhes do estudo e da agenda
de iniciativas estão na página especial do portal:
https://goo.gl/KaYTWQ 

https://goo.gl/KaYTWQ 
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“Temos atuado de forma 
intensa, utilizando, sempre
que possível, medidas
de caráter educativo, inclusive 
realizando reuniões com 
instituições sobre temas e 
processos que detectamos 
falhas com maior reincidência”

CONFIRA O BALANÇO DA SUPERVISÃO
NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018
Veja o número de cartas de orientação, pedidos de esclarecimento, multas e julgamentos

   PAIs (Procedimentos para Apuração de Irregularidades)
   Termos de compromisso
   Processos
   Cartas de recomendação
   Julgamentos

O acompanhamento periódico da Supervisão de Mercados para 
verificar o cumprimento das exigências descritas nos nossos códigos 
de autorregulação, aliado a uma estratégia baseada nos riscos dos 
segmentos que autorregulamos, registrou aumento de mais de 120% 
no número de penalidades na comparação com o mesmo período de 
2017. A maior parte das irregularidades refere-se ao Código de Fundos 
de Investimento devido a erros e atrasos no envio de informações 
para nossa base de dados. 

O mesmo descumprimento de prazo se repetiu no Código de Ofertas 
Públicas em relação ao envio de documentos de ofertas de CRIs 
(Certificados de Recebíveis Imobiliários).

“Esse trabalho é muito importante, pois, acima das exigências 
dos códigos, visamos preservar a qualidade das nossas bases de 
dados com informações completas e tempestivas disponíveis ao 
mercado e aos investidores”, comenta Guilherme Benaderet, nosso 
superintendente de Supervisão de Mercados.

Fevereiro
Março
Março
Abril
Maio
Junho
Maio

MÊS CÓDIGO PENALIDADEINSTITUIÇÃO

Lhynqz
Global Equity
Intrader
Inx
Roma Asset
Interativa
FMD Gestão de Recursos

Fundos
FIP/FIEE
Fundos
Fundos
Fundos
FIP/FIEE
Fundos

Cancelamento da adesão
Advertência pública + multa
Proibição de uso do Selo ANBIMA + multa
Proibição de uso do Selo ANBIMA + multa
Proibição de uso do Selo ANBIMA + multa
Proibição de uso do Selo ANBIMA + multa
Cancelamento de adesão 

S E T E J U LG AM E N TOS FO R AM RE A L I ZA D OS N O P RI M E I RO S EM E S T RE D E 2018

Tivemos sete julgamentos no primeiro semestre – mesmo número de todo o ano passado. Todos eles foram resultantes de 
processos iniciados em 2017. “Nos últimos anos, a Supervisão vem focando suas investigações nas condutas dos agentes e 
esse número de julgamentos reflete essa tendência”, explica Benaderet. As penalidades aplicadas às instituições incluíram 
advertência pública, multas, proibições de uso do selo e cancelamento de adesão a código. 

Os descumprimentos envolveram temas como 
desenquadramento de carteiras; decisões de 
investimento que violaram as regras dos fundos; 
aquisição de crédito privado sem obedecer os critérios 
mínimos para isso; conflitos de interesse; adoção de 
práticas que podiam prejudicar a indústria de FIP/FIEE; 
e desconformidade no gerenciamento de risco de 
liquidez; entre outros.

Julgamentos

 Para ver quais instituições receberam cartas de orientação
e penalidades, acesse o Relatório da Supervisão:
https://goo.gl/k1nToU
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Inicialmente, atuamos de forma educativa sendo que as multas são 
aplicadas nos casos de reincidência de ocorrências em um período 
de 12 meses e somente após a instituição ter recebido uma carta de 
orientação. A quantidade dessas cartas cresceu 19% no mesmo período 
de comparação, enquanto os pedidos de esclarecimento aumentaram 
20%. “Temos atuado de forma intensa, utilizando, sempre que 
possível, medidas de caráter educativo, inclusive realizando reuniões 
com instituições sobre temas e processos que detectamos falhas 
com maior reincidência. É uma forma de ‘chamarmos a atenção’ para 
que as instituições adequem seus processos às melhores práticas de 
mercado”, conta Benaderet.

Os recursos oriundos dessas penalidades são integralmente 
utilizados nas nossas iniciativas de educação. “Devolvemos assim 
esse valor ao mercado, reforçando o caráter educativo da
supervisão”, afirma o superintendente.

Porém, na primeira metade deste ano, foram também instaurados 
três novos PAIs (Procedimentos para Apuração de Irregularidade), 
uma redução relevante, de 80%, em comparação ao mesmo período 
de 2017. Esses procedimentos são abertos quando a supervisão 
identifica indícios de infrações às normas previstas nos códigos. A 
instituição é questionada e o resultado dessa interação é levado à 
comissão e ao conselho do respectivo código para análise e eventual 
abertura de processo.

O resultado de cada julgamento na íntegra
está disponível no nosso portal: https://goo.gl/aVQQf6

Multas, cartas de orientação e pedidos de esclarecimento cresceram em 2018            
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331

Cartas
de orientação

1º SEMESTRE 1º SEMESTRE 1º SEMESTRE 1º SEMESTRE

2017 20172018 2018

115

257
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Pedidos
de esclarecimento Multas

Cresceram

19%
aumentaram

20%
mais que dobraram:

123%

Número recorde de julgamentos no 
semestre é resultado de processos 
instaurados no ano anterior

Guilherme Benaderet 
superintendente de Supervisão de Mercados



SERVIÇOS QUALIFICADOS:
INVESTIDORES NÃO RESIDENTES
E CUSTOS DE OBSERVÂNCIA
SÃO FOCOS DO GRUPO
Carlos Augusto Salamonde,
presidente do fórum, detalha iniciativas em andamento

De que forma o comitê tem atuado em relação à 
educação do mercado? 

Lançamos em setembro um curso sobre serviços qualificados 
com o objetivo de melhorar a qualificação dos profissionais de 
custódia, escrituração, administração de fundos e representantes 
de investidores não residentes. São pessoas que, normalmente, 
trabalham focadas em uma atividade específica e o objetivo das 
aulas é aprimorar o conhecimento desses profissionais. O curso 
aborda a cadeia de prestação de serviços, desde a emissão do ativo 
até a comercialização com o investidor, além de trazer noções sobre 
tributação, regulamentação, produtos e processos das clearings 
(compensação de operações). Realizamos um piloto em julho e a 
avaliação foi positiva. 

Diversas iniciativas de padronização de processos 
foram feitas no ano. Quais podem ser destacadas?

Após a publicação do novo Código de Administração de Recursos, 
elaboramos documentos que auxiliam na padronização dos 
processos da indústria. Um deles é a Diretriz de Investimentos no 
Exterior, que orienta a atuação do administrador fiduciário com relação 
aos ativos e aos prestadores de serviços contratados fora do país. A 
norma determina o reporte de informações a respeito das políticas 
e controles internos, capacidade técnica dos profissionais, forma de 
divulgação de informações, entre outros. Também colocamos em 
audiência pública o questionário de due diligence para o administrador 
fiduciário contratar serviços de custódia, controladoria e escrituração. 
O formulário prevê questões sobre recursos humanos, tecnologia, 
controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro. 

C O M I T Ê

A redução dos custos de observância da indústria de fundos está 
na nossa pauta. O Comitê de Serviços Qualificados tem trabalhado 
no tema, buscando aprimorar a troca de informações entre as 
instituições e a CVM sobre os fundos regulados pela Instrução 
555. “Nossas propostas envolvem eliminar duplicidades e alinhar 
esse processo aos padrões internacionais”, explica Carlos Augusto 
Salamonde, presidente do comitê. O grupo atua ainda em formas de 
aprimorar a representação de investidores não residentes no Brasil – 
tema que entrou para o Código de Serviços Qualificados em 2018. Em 
entrevista exclusiva, ele conta sobre essas e outras ações.

Quais são as principais atividades em curso até o fim 
do ano?

Trabalhamos com a CVM para reduzir os custos de observância da 
indústria. Reunimos um grupo de administradores fiduciários que 
avaliou como se dá a troca de informações entre as instituições e a 
autarquia a respeito dos fundos regulados pela Instrução CVM 555. 
Analisamos informações duplicadas, formatos e periodicidade de 
envio. Com base nisso, elaboramos uma proposta de melhorias 
na regulamentação e nos informes trocados periodicamente para 
alinhá-los aos padrões internacionais.

Em outra frente, aguardamos retorno do Ministério da Fazenda 
sobre propostas que envolvem os investidores não residentes com 
relação à simplificação da tributação e alinhamento às práticas 
internacionais adotando o CRS (Common Regulatory Standards) – 
padrão internacional de troca de informações tributárias e financeiras
entre países, que tem mais de 150 participantes, incluindo o Brasil.
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Saiba mais sobre o comitê:
https://goo.gl/Sfty6C
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