
D
iariamente, o noticiário 
econômico nos informa 
sobre o sobe e desce das 
bolsas de valores, e a per-
gunta que cabe ao cida-
dão: como a minha vida 
pode ser afetada por esse 

movimento? As bolsas funcionam como 
um termômetro da economia que varia 
em razão das notícias externas/internas 
e do desempenho dos ativos das empre-
sas listadas no mercado de renda variá-
vel. Para entendermos seus efeitos sobre 
a nossa vida, cabe primeiro definir o que é 
uma Bolsa de Valores. A Bolsa nada mais 
é que um ambiente eletrônico de negocia-
ção que recebe, por meio das corretoras 

de valores, ordens de compra e venda en-
viadas pelos investidores pela internet ou 
por meio da mesa de operações das corre-
toras. Nesse ambiente são negociadas as 
ações das principais empresas do País. 

As ações representam uma pequena 
parcela do capital de uma empresa. Basi-
camente, elas são divididas em "ações or-
dinárias" (ONs) e "ações preferenciais" 
(PNs). Ao comprar uma ação, nos torna-
mos sócios de uma empresa comparti-
lhando o risco do empreendimento. 

Os rendimentos de uma ação são prin-
cipalmente dois: dividendos e valorização. 
Os dividendos representam uma parcela 
do lucro que é distribuído anualmente. Já 
a valorização é o lucro obtido no período. 
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• O ambiente de negociação da Bolsa é fis-
calizado e conta com a garantia na liquida-
ção das operações. Ou seja, compradores e 
vendedores têm a garantia do recebimen-
to tanto dos ativos quanto dos ganhos des-
sa operação. O órgão que fiscaliza o mer-
cado da Bolsa de Valores é a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), vinculada ao 
Ministério da Fazenda e administrada por 
um presidente e quatro diretores nomea-
dos pelo presidente da República. 

O termômetro da nossa Bolsa é o Ibo-
vespa, que mede a variação de uma cesta 
de empresas (atualmente composta de 68 
ações e 63 empresas). Um índice reflete as 
notícias boas e ruins sobre a nossa econo-
mia e em relação ao cenário internacional. 

O Ibovespa é negociado na forma de 
pontos. Para melhor compreensão, po-
demos representá-lo na forma de dinhei-
ro, isto é, considerando cada ponto equi-
valente a 1 real. Assim, supondo que ao 
fim do dia o Ibovespa feche a 53 mil pon-
tos, podemos dizer o somatório daque-
la cesta de ativos equivale a 53 mil reais. 
Supondo que o índice seja negociado, no 
pregão do dia seguinte, a 53.265 pontos, 
o mercado vai dizer que o fechamento da 
Bolsa foi "positivo", com "alta de 0,5%". 

Outro fator importante sobre o sobe e 
desce da Bolsa é com relação às perdas e 
ganhos. Quando uma ação passa por um 
período de desvalorização, não significa 
que houve perda definitiva por parte do in-
vestidor que detém aquele papel. Trata-se 
de uma desvalorização temporária, pois, 
assim que o cenário melhorar, essas mes-
mas ações podem recuperar seus preços. 
Portanto, o investidor só perderá o capital 
investido se ele se desfizer desse ativo (isto 
é, vendê-lo) quando o mesmo estiver cota-
do abaixo do preço que ele foi comprado. 

Por essa razão, a aplicação em ações, 
também conhecida como renda variá-
vel (por causa das oscilações dos pre-
ços), é um investimento de retorno a 
médio e longo prazo. 

E por meio das bolsas de valores que 
as empresas obtêm recursos para rea-
lizar seus investimentos. Quando uma 
companhia vende suas ações na Bol-
sa, ela consegue recursos para expan-
dir seus negócios e, com isso, crescer 
no seu ramo. Consequentemente, esse 
comportamento contribui para a gera-
ção de mais empregos no País. 

Quando as economias começam a 
passar por dificuldades, a Bolsa é a pri-
meira a refletir os efeitos dessas más no-
tícias. Uma Bolsa em queda significa que 
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Text Box
Fonte: Carta Escola, São Paulo, n. 60, p. 53-54, out. 2011.




