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As Universidades barsileiras ampliam as opções de cursos voltados para quem quer atuar o 
mercado de capitais.  
 
A informática lançou a economia no ciberespaço. Já sabemos que dinheiro do século XXI move-se 
em altas somas com um simples toque de tecla.  
 
Aos investidores importa saber o caminho do lucro para seu capital e o mercado, por sua vez, 
oferece muitas  opções, tais como compra e venda de ações, emissão de debêntures e clubes de 
investimentos.  
 
Para que se cumpra o ritual do capitalismo de hoje em dia, o mercado precisa de profissionais que 
saibam a hora e a tecla certas de fechar o melhor negócio.  
 
Essa necessidade começou a ser percebida pelas universidades brasileiras, que há dois anos 
oferecem MBA, pós-graduação e, mais recentemente, cursos de graduação na área de mercado de 
capitais.  
 
Antônio Carlos Colângelo Luz, professor do curso de graduação em Gestão de Finanças da Uni-
FMU, diz que a receptividade do curso foi animadora.  
 
"A maioria dos alunos é formada em administração e economia, mas há engenheiros e pequenos 
empresários, entre homens e mulheres com mais de 30 anos", informa Colângelo. 
 
O curso tem a duração de dois anos e os quatro módulos abordam desde administração até 
gestão de estratégias.  
 
O reaquecimento desse setor de estudos pode ser explicado pela renegociação da dívida externa, 
pela abertura econômica iniciada no governo Collor e ainda pela gradual estabilização do real.  
 
Na opinião de Colângelo, "a entrada de estrangeiros com know how em gestão de riscos foi 
importante para que as grandes empresas nacionais investissem na profissionalização de 
funcionários, preparando-os para operações mais sofisticadas como, por exemplo, o mercado 
futuro*".  
  
Experiências do passado 
  
Até o século XIX, banqueiros e corretores, de forma autônoma, cumpriam as funções que hoje são 
próprias das bolsas de valores, que no Brasil só foram institucionalizadas em 1964.  
 
De lá para cá, o setor floresceu.  
 
Empresas como Natura, Gol, ALL América Latina Logística abriram seu capital, indicando certo 
crescimento do mercado de capitais brasileiro.  
 
Alfredo Teodoro Reis, professor de contabilidade no curso de MBA do Brazilian Business School 
(BBS), acredita que o mercado de capitais no país cresce em ritmo sustentado. 
 
"Estamos fazendo agora o que os Estados Unidos fizeram há cem anos", admite. 
 
 
 
 



Porém acrescenta que "esse é o nosso ritmo" e, graças a ele, não tivemos tanto prejuízo em 
2001, quando a bolsa americana Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated 
Quotation System) foi para o espaço com o furo da chamada "bolha de Greenspan", uma alusão a 
Alan Greenspan, chefe do banco central americano.  
 
Entre os anos 1965 e 1970, quando o mercado financeiro começava a ser regulamentado, mas 
logo a seguir ocorreu a grande crise do petróleo.  
 
As taxas de juros subiram. Negociar ações tornou-se inviável por muito tempo. Em 1986 houve a 
quebra do Plano Cruzado do governo Sarney.  
 
De 1987 a 1994 veio a chamada "entressafra", da qual saímos entre 1998 e 2000, quando o 
mercado passou a mudar com a lenta estabilização do real, sem os "estouros de boiada", como 
lembra o professor, que ocorriam nas épocas anteriores. 
 
Por que entender a nova economia 
  
O modelo de desenvolvimento de um país define a viabilidade das operações de mercado de 
capitais na sua economia. 
 
Ele poderá basear-se no princípio, mais antigo, do lucro pelo lucro, mas em vez disso tem a 
alternativa de adotar um padrão menos monetarizado, incluindo indicadores sociais e ambientais 
nos cálculos do PIB, por exemplo. 
 
No primeiro caso, as altas taxas de juros praticadas nos países em desenvolvimento, como o 
nosso, são obstáculos institucionalmente consentidos. 
 
Além de barrar pequenos e médios investidores, tornam proibitivos os investimentos de longo 
prazo. Nas palavras do professor Alfredo Reis, "a taxa de juros alta mergulha o mercado de 
capitais no pântano em que o vemos". 
 
 No segundo caso, se o modelo econômico tender mais para os preceitos da nova economia, as 
operações de mercado de capital poderão injetar ânimo e fazer emergir segmentos diferenciados.  
 
Na mira esses segmentos, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) mantém um programa 
educacional desde 1989.  
 
Entre as ações destinadas a crianças, jovens e adultos, o programa faz convênios com órgãos 
públicos de ensino e instituições de ensino como a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Faculdade 
de Administração da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap).  
 
Em cada uma a Bovespa mantém uma "sala patrocinada", que atende 60 alunos por semestre. 
Para o público adulto, promove o concurso "Simulação de Investimentos", que em 2004 teve a 
participação de 78 mil pessoas.  
 
Outro projeto ligado à educação é "Bovespa vai à universidade".  
 
Alunos do primeiro ao quinto ano do ensino superior são informados sobre fatos ocorridos na 
Bolsa e recebem noções sobre o funcionamento do mercado. 
 
Também aprendem sobre o papel da Bolsa na economia, as diferenças entre empresas de capital 
aberto e de capital fechado, a atuação das corretoras etc.  
 
 
 



As visitas mensais ao site subiram de 370 mil para mais de 1,3 milhão. Desde 2002 até agosto 
deste ano surgiram mais 837 clubes de investimentos**, sendo 231 só em 2005. Hoje com 1.219 
clubes que reúnem cerca de 110 mil cotistas, a Bovespa teinha, em julho de 2005, um patrimônio 
líquido estimado em R$ 5,08 bilhões. 
Desenvolvimento sustentável  
 
O paradigma do desenvolvimento sustentável também faz parte do dia-a-dia do mercado. 
 
Um novo jeito de pensar a economia está atraindo novos recursos para o mercado de capitais.  
 
O nicho de investidores socialmente responsáveis vem sendo chamado, na Bovespa, de "novo 
mercado".  
 
Nesse ambiente, a palavra da hora é "governança corporativa", que busca englobar valores 
humanos de larga tradição como honestidade, integridade, veracidade nas informações, 
transparência e responsabilidade. 
 
Grandes empresas nacionais, inclusive estatais, triplicam o número de acionistas em apenas um 
ano e obtêm liquidez apenas por terem adotado uma gestão ética de respeito e transparência.  
 
Por outro lado, pequenas e médias ainda ficam de fora. Na opinião do economista Júlio Rito, ex- 
vice-presidente de Trade Finance do Banco ABN AMRO Real S.A., "na maioria das vezes faltam 
condições estruturais para uma empresa abrir o capital porque governança corporativa, auditoria 
e balanços patrimoniais são procedimentos dispendiosos.  
 
O Brasil pode ter um mercado de capitais maduro, sim, mas antes o governo tem que fazer a 
reforma fiscal e jurídica, sanar as contas da previdência e tornar possível que cada brasileiro 
tenha sua carteira de ações de empresas com o fim de pecúlio para aposentadoria", completa 
Rito. 
  
Globalização 
 
Em tempo de globalização, informação é moeda. 
 
E não basta tê-la, é preciso saber o que fazer com ela. Interpretar e analisar são requisitos de um 
bom  operador de finanças.  
 
A idéia de que o mercado é regido por "forças mágicas" e "mãos invisíveis" parece ultrapassada 
aos olhos do o homem do terceiro milênio. Adam Smith (1723-1790), autor de Riqueza das 
Nações (1776), sustentava que negociar faz parte da natureza humana, mas jamais disse que o 
caminho do lucro pelo lucro deveria superpor-se aos valores éticos.  
 
Os pesquisadores do novo paradigma tiraram da estante uma outra obra de Smith, escrita mais 
de uma década antes, e quase desconhecida pelos economistas, a Teoria dos sentimentos morais 
(1759).  
 
 
Nessa, ele fala de simpatia, paixões, prosperidade, mérito e demérito, caráter da virtude e até de 
moda. 
 
Num pano de fundo como esse, agora resgatado, soam como notas dissonantes os chamados 
"crimes de colarinho branco" praticados por como Enron, WorlCom e Xerox, cujas manobras 
especulativas e cifras fraudulentas deixaram milhões de pessoas sem emprego, previdência e 
poupança. 
 



É nesse caos globalizado que surge a nova economia, alimentada por inovações em 
computadores, fibras óticas, satélites, bolsas eletrônicas para negociação de ações, títulos, 
moedas, commodities, opções futuras e outros derivativos.  
 
A explosão global do comércio eletrônico e da Internet mudou as regras do jogo.  
 
Dele começam a participar novas faixas da população, antes excluídas, mas que agora podem 
atuar por meio do comércio por intercâmbio direto, sem precisar ganhar dinheiro antes ou fazer 
operações de câmbio com base nas principais moedas.  
 
A economista Hazel Henderson, por exemplo, é uma ativista da nova economia. 
 
Ela acredita que as nações vão ter que rever seus conceitos de desenvolvimento, buscando o que 
for mais apropriado para si mesmas de acordo com seus valores sócio-culturais.  
 
Em sua análise, o jogo deve se deslocar do hardware (compra e venda de bens) para o software 
(especialização, técnica, inovações sociais).  
 
Hazel Henderson é conhecida no Brasil por suas concorridas palestras nos fóruns sociais de Porto 
Alegre e por criar os Indicadores de Qualidade de Vida Calvert-Henderson, que ajudam a calcular 
os ativos que devem ser considerados no PIB de um país.  
 
Segundo ela, um dos maiores pecados da economia tradicional foi omitir dos balanços os setores 
informais e não-remunerados, nos quais ela inclui a criação dos filhos, os "faça-você-mesmo", 
ajuda mútua, serviço voluntário, agricultura de subsistência, trocas e outros serviços que ela de 
chama de "economia do amor" e que só agora começam a ser valorizados.  
 
Vale citar o que se verificou na Argentina nos últimos anos, onde milhões de pessoas 
comercializam à margem do mercado oficial, com base no escambo.  
 
Quem vai ordenar os pesos, números e medidas do mercado mundial nas próximas décadas?  
 
As evidências apontam um aumento na oferta e demanda de papéis comercializados em bolsa, 
desenhando um bom cenário para os que se sentem atraídos para o universo das finanças. 
 
Fundamentos acadêmicos e fatos reais não faltam, portanto.  
 
O que se ouve é que as empresas devem buscar contadores e auditores competentes; os 
investidores devem entender análise de balanços, fluxos de caixa e macro-economia; e o governo 
deve baixar a taxa de juros.  
 
Haja escolas para tantas lições. 
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