
 

 

LUCY PAMBOUKDJIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS DE INTEGRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE BOLSAS: A EXPERIÊNCIA EUROPÉIA E 

NORTE-AMERICANA E OS EFEITOS NA AMÉRICA LATINA  

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUC / SÃO PAULO 

2006 

 



 

 

LUCY PAMBOUKDJIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS DE INTEGRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE BOLSAS: A EXPERIÊNCIA EUROPÉIA E 

NORTE-AMERICANA E OS EFEITOS NA AMÉRICA LATINA  

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de MESTRE 
em Economia, sob orientação do Prof. Dr. 
Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUC / SÃO PAULO 

2006 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Banca Examinadora 

 

 

                                                                       _________________________________ 

 

 

                                                                       _________________________________ 

 

 

                                                                       _________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para meu pai, Varoujan, e para minha mãe, Roze, 

pelo seu amor incondicional à família  

e por ter feito sua a nossa felicidade.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao final desta etapa importante de minha vida, gostaria de fazer um justo agradecimento às 

pessoas que tiveram fundamental importância durante os últimos quatro anos de minha 

vida acadêmica.  

 

Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu marido, António Marcos, que me apoiou 

emocional e financeiramente durante o mestrado, me ofereceu seu ombro, sua experiência, 

suas sábias palavras e, sobretudo,  soube ser paciente diante da minha impaciência. 

 

Aos meus irmãos, Jean Garo e Armen, e às minhas sobrinhas, Mary Angélica e Brunna, 

por terem compreendido a minha ausência e terem me dado carinho mesmo à distância. 

 

Agradeço ao meu orientador, Carlos Eduardo Ferreira de Carvalho, que mesmo passando 

por dificuldades pessoais, me apoiou na medida máxima de suas possibilidades, sobretudo 

me auxiliando a dissertar sobre um tema ainda pouco pesquisado. Aos demais professores 

do Programa de Economia Política da PUC, agradeço pela dedicação em transmitir 

ensinamentos que serão utilizados ao longo de toda a vida. Uma lembrança especial à 

Sônia Petrohilos pelo carinho e pelas risadas em meio às angústias da vida acadêmica.  

 

À Cristiana Pereira, que mais do que superiora hierárquica, me apoiou academicamente, 

discutindo a evolução do mercado de capitais internacional, emprestando a bibliografia 

adequada, lendo uma versão preliminar deste trabalho e, sobretudo, me envolvendo no 

grupo de trabalho sobre a Integração e o Projeto Piloto com o México. Agradeço também 

pelos conselhos para encontrar equilíbrio para cuidar da dissertação, da vida profissional e 

dos projetos pessoais, aproveitando oportunidades valiosas. 

 

Um agradecimento especial ao amigo Cláudio Avanian Jacob, que me abriu os olhos para 

o valor do tema escolhido para esta dissertação, me ajudou a traçar seus eixos e cobrou o 

meu esforço para a sua conclusão. 

 

Aos superiores da BOVESPA, em nome de Hélcio Fajardo Henriques, meu agradecimento 

pela aprovação do financiamento parcial deste curso de mestrado. 



 

 

 

Quero agradecer a amigos especiais que construí durante os últimos anos e que apoiaram o 

meu empenho na vida acadêmica: Cristina Tauaf Ribeiro e Rogério Santana,  que me 

ajudaram a organizar o trabalho e leram suas versões preliminares. 

 

Agradecimento especial aos amigos da BOVESPA: à Adriana Sanches e Márcia Maria, 

pelo conforto nas horas difíceis, à Mariana Carmo, pela ajuda com as tabelas, metodologia 

da dissertação e, sobretudo, por me acalmar nos momentos difíceis, Izalco Sardenberg, que 

corrigiu versões preliminares do trabalho, ao Marcos Roberto, pela prontidão com as 

encadernações e entregas, e aos demais colegas que tiveram sua contribuição, cada um a 

seu modo: Eduardo Tavolaro, Érika Andrade, Eric Cunha, Marcelo Cano, César de Faria, 

Mauricio Gomes, Cristiane Piatto, Gabriela Fernandes, Claudia Eleutério, Matheus 

Machado, Kelly e Serginho do Rosário, entre tantos outros.   

 

Agradeço também aos colegas de outras bolsas: Elvira Schamann e Silvia Soiza, que me 

passaram dados estatísticos, relatórios anuais e textos publicados pela FIAB; Pedro Zorrilla 

e José Manuel Allende, pelas valiosas discussões sobre o Projeto Piloto e aos demais 

colegas da FIAB, que à sua maneira, contribuíram com seu conhecimento e me ajudaram a 

dissertar sobre a integração. 

 

Aos primos brasileiros e estrangeiros, que me perderam durante o período da dissertação e 

à minha tia querida Marie, um exemplo de vida, sabedoria e amor. 

 

Aos amigos da vida toda, obrigada por aceitarem a dissertação como justificativa para a 

minha ausência e ainda assim continuarem amigos: Paula e Simone Aharonian, Valerie e 

Nathalie Achakarian, Zoraida de Faria, Luciana Murari, Fernanda Negrão, Thiene Kanno, 

entre tantos outros. 

 

Finalmente, gostaria de registrar que erros e/ou omissões neste trabalho são de 

responsabilidade da autora. 

 



 

 

RESUMO 

 

 

 

A dissertação examina os elementos que motivaram as bolsas de valores da América 

Latina a promover as iniciativas de integração de seus mercados de capitais em curso. A 

análise toma como referência as experiências de integração e consolidação promovidas 

pelas principais bolsas de valores da Europa e dos EUA, bem como os processos de 

internacionalização dos mercados, de implementação de sistemas eletrônicos de 

negociação e de desmutualização das bolsas, além do papel dos investidores institucionais 

como estimuladores das transformações em curso ao longo dos últimos anos. A partir do 

final dos anos 1980, o mercado de capitais mundial presenciou a modernização de bolsas 

de valores e de derivativos. Essa transformação coincidiu com a internacionalização dos 

mercados de capitais e com o fluxo internacional de capitais geridos por investidores 

institucionais, que parecem ter estimulado o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de 

negociação mais eficientes para a intermediação de ações e outros instrumentos do 

mercado financeiro. Nesse sentido, bolsas de valores e seus intermediários passaram a 

utilizar a tecnologia para potencializar a eficiência de seus sistemas de negociação e 

simultaneamente oferecer acesso mais adequado e custos de intermediação reduzidos aos 

investidores. Para atingir maior flexibilidade na sua gestão e maior capitalização financeira 

para implementar essas mudanças, um processo de desmutualização tomou lugar nas 

bolsas, que se tornaram empresas com fins de lucro e com estratégias comerciais e 

dissociaram o direito de acesso à intermediação do direito à propriedade dos participantes 

das bolsas.  

 

 

 

 

Palavras-chave: mercado de capitais; internacionalização, consolidação, integração, 

bolsas de valores; sistemas eletrônicos de negociação, desmutualização. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper analyses the features that led the stock exchanges in Latin America to promote 

the integration initiatives that are currently in progress. The evaluation takes the 

experiences in integration and consolidation observed in Europe and the United States as 

main reference, as well as the opening of capital markets, introduction of electronic trading 

systems and demutualization processes, along with the increasing participation of 

institutional investors as main drivers of the transformation seen in the recent years. Since 

the late 1980’s, the capital markets worldwide have seen the modernization of the stock 

and derivatives exchanges. This movement has been occurring simultaneously to the 

opening of the capital markets and to the flows of capital led by institutional investors, 

which seem to have stimulated the adoption of more efficient electronic trading systems 

for the securities trading. In this sense, stock exchanges and market intermediaries started 

using technology to strengthen the efficiency of its intermediation models, as well as to 

broaden access with smaller trading costs to investors. In order to achieve more flexibility 

and raise financial resources to conduct these changes, the demutualization process has 

emerged allowing exchanges to become for-profit and market driven companies, which 

segregated the trading rights and the ownership rights of the intermediaries in the 

exchanges.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: capital markets; internationalization, consolidation, integration, stock 

exchanges; electronic trading systems, demutualization. 
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Arbitragem: Operação financeira em que se consegue resultado positivo na compra ou 
venda de ativos-lastro (ações) no mercado local, e a operação inversa com DRs no 
mercado estrangeiro. Em geral, o investidor busca uma diferença de preço em razão da 
oferta e da demanda nos mercados e incorre em risco cambial.  
 
Câmara de Compensação (clearing house): Instituição responsável pelo cálculo das 
obrigações dos participantes do mercado para a liquidação de suas operações, por meio da 
troca de ativos por seus respectivos valores financeiros, podendo também ser responsáveis 
pela transferência dos títulos e crédito dos saldos a seus participantes. Em geral, atuam 
como a contraparte em todas as operações em mercados futuros (compradora perante os 
vendedores e vendedora perante os compradores). 
 
Capitalização bursátil: medida de valor de todos os ativos cotados em bolsa; calculado pela 
soma do número total de ações emitidas por todas as companhias domésticas multiplicado 
pelo seu respectivo preço em um dado momento. A estatística inclui todas as classes de 
ações emitidas somente por empresas domésticas.  
 
Depositária: Instituição centralizadora de depósito das ações escriturais negociadas no 
mercado, responsável por promover a troca de propriedade das ações de acordo com a 
realização de negócios e entregá-las ao investidor comprador desses papéis.  
 
Desmutualização: mudança da estrutura proprietária das bolsas – de valores ou derivativos 
– conseqüência da conversão de uma estrutura mútua de membros e sem fins lucrativos 
para uma empresa com fins de lucros e de propriedade de acionistas.  
 
Especialista: Instituição financeira que age como promotora de mercado de um ação na 
bolsa de valores de Nova York. É instituição financeira autorizada pela Securities and 
Exchanges Commission (SEC) norte-americana a exercer tal atividade e representa, na 
prática, um nível de intermediação adicional para a negociação das ações, uma vez que 
recebe as ofertas de um outro intermediário.  
 
Formador de Mercado: Instituição financeira que age como promotora de mercado de 
vários papéis na bolsa de valores, especialmente nos mercados norte-americanos. Nos 
Estados Unidos, são instituições financeiras com autorização pela Securities and 
Exchanges Commission (SEC) norte-americana para realizarem a atividade de corretagem 
e negociação (broker dealer) e atuarem como market makers no NASDAQ e em outros 
mercados. No Reino Unido, são autorizados a funcionarem pelo FSA e são conhecidos 
como dealers. 
 
Intermediários: instituições responsáveis pela intermediação de ativos em nome de 
investidores nas bolsas de valores e derivativos. Em geral, corretoras de valores, bancos de 
investimento e bancos comerciais. Nos EUA, os intermediários englobam também 
instituições com atividades de especialista na Bolsa de Nova York e de market maker, na 
NASDAQ e em outros mercados. No Brasil, somente corretoras de valores autorizadas 



 

 

pela Comissão de Valores Mobiliários podem realizar negócios para investidores na Bolsa 
de Valores de São Paulo. 
 
Investidores institucionais: fundos mútuos, fundos de pensão e seguradoras organizados 
para administrar a poupança das famílias. 
 
Mercado de balcão: mercado de compra e venda de ativos fora de bolsa de valores. 
Geralmente a regulamentação do regulador local recai sobre a emissão dos ativos, mas não 
sobre a compra e venda, ou negociação, dos mesmos. Não há um sistema centralizado de 
negociação e os preços são negociados livremente entre as partes.  
 
Recibo de Depósito (Depository Receipt): recibo de depósito que constitui certificado 
representativo de ações e outros valores mobiliários, negociado em praças financeiras 
internacionais. Nos Estados Unidos, os recibos de ações estrangeiras negociados nas bolsas 
locais são chamados de ADR (American Depository Receipt) e recibos de negociados em 
diferentes mercados simultaneamente são conhecidos como GDR (Global Depository 
Receipt). 
 
Sistema de negociação dirigido por cotações (quote driven): Sistema de negociação 
dirigido por cotações, em que de intermediários e formadores de mercado que divulgam, 
durante todo o período de negociação, cotações de compra e venda de um ativo com o 
objetivo de garantir a liquidez para os investidores. São intermediados por especialistas 
(como na Bolsa de Nova York, por exemplo) ou promotores de mercado (market markers, 
como no NASDAQ). 
 
Sistema de negociação dirigido por ordens (order driven): Sistema de negociação dirigido 
por ordens, em que as ofertas de compra e venda são “casadas” tendo por base prioridades 
de horário de inserção das ordens, sua quantidade e o seu preço. São negociadas por todos 
os intermediários do mercado em nome de seus investidores 
 
Sistema de Negociação Proprietário (Proprietary Trading Systems – PTS - ou Alternative 
Trading Systems – ATS: Sistemas eletrônicos, organizados geralmente por intermediários 
de bolsa, cujo objetivo é efetuar o cruzamento de ofertas de compra e venda de seus 
clientes, mantendo as operações dentro do próprio livro de ordens da corretora. Após o 
fechamento dos negócios, as operações são reportadas às bolsas e ou aos reguladores para 
fins de liquidação e compensação dos negócios e de informação ao mercado. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como finalidade avaliar os objetivos e interesses das bolsas de 

valores da América Latina no processo de integração dos mercados em curso no 

continente, à luz das experiências similares ocorridas na Europa e nos Estados Unidos. 

 

A partir do final dos anos 1980, as bolsas de valores e de derivativos atravessam intenso 

processo de mudanças em aspectos básicos de sua atividade, inclusive na estrutura de 

propriedade e nas formas de concorrência. Essa transformação, que afeta todas as 

principais praças financeiras do mundo, coincidiu com a internacionalização dos 

mercados financeiros e com a ampliação dos internacionais de capitais geridos por 

investidores institucionais, ao lado do desenvolvimento acelerado de sistemas 

eletrônicos de negociação que colocaram alternativas concretas às práticas tradicionais 

de negociação e liquidação.  

 

Para BRAGA e CINTRA (2004:20), além de fusões e aquisições no setor corporativo, 

desde os anos 1990 percebeu-se um movimento de integração de mercados de capitais e 

de bolsas de valores, cujo impulso maior partiu dos investidores institucionais que, dada 

a sua relevância no financiamento de companhias, demandaram maior acesso e menores 

custos na intermediação de ativos no mercado de capitais. 

 

Nesse sentido, bolsas de valores e seus intermediários, quais sejam corretores, bancos, 

especialistas, formadores de mercado ou outros participantes dos mercados de capitais, 

passaram a utilizar a tecnologia para potencializar a eficiência de seus esquemas de 

intermediação e simultaneamente oferecer acesso mais adequado e custos de 

intermediação reduzidos aos investidores. 

 

Para atingir maior flexibilidade na sua gestão e maior capitalização financeira para 

implementar tais mudanças, algumas bolsas de valores, em especial na Europa, optaram 

por se desmutualizar e se tornarem empresas organizadas com fins de lucro e objetivos 

comerciais. Desta forma, dissociaram o direito de acesso à intermediação do direito à 

propriedade, característico dos títulos patrimoniais detidos por corretores das bolsas 
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mútuas. Algumas ainda abriram o seu capital colocando ações para negociação em 

bolsa, buscando levantar capital com recursos de novos sócios.  

 

As mudanças percebidas na estrutura corporativa das bolsas européias ocorreram 

simultaneamente à Unificação Monetária da região. Esse processo aparentemente 

favoreceu a criação de grupos financeiros de prestação de serviços do mercado, por 

meio da consolidação de bolsas de valores e outros prestadores de serviços relacionados 

à negociação, como compensação e liquidação de operações, a exemplo dos Grupos 

Euronext e OMX.  

 

As tendências observadas nas bolsas de valores da Europa parecem estar associadas à 

implementação de iniciativas similares em bolsas de outras regiões do mundo. 

Atualmente, o modelo estrutural de bolsas desmutualizadas ou com ações listadas está 

presente nos mercados que agregam cerca de 90% da capitalização bursátil mundial1.  

 

O primeiro capítulo deste trabalho apresentará as mudanças dos mercados de capitais e 

seus efeitos sobre as bolsas de valores, que vêm se transformando ano a ano. A 

implantação de sistemas eletrônicos de negociação, o modelo de intermediação com e 

sem formadores de mercado, assim como a desmutualização das bolsas serão detalhadas 

nesse capítulo. 

 

O segundo capítulo abordará as transformações ocorridas no mercado de capitais 

europeu e seus efeitos sobre as bolsas de valores da região, que parecem ter convergido 

para um modelo de consolidação de operadores de serviços do mercado de capitais sob 

uma estrutura unificada, evoluindo, em certos casos, para a associação de empresas 

estabelecidas em países diferentes, mas de natureza semelhante. Uma análise sobre o 

recente desenvolvimento estratégico das bolsas de valores norte-americanas também é 

apresentada, apontando algumas evidências sobre novas tendências de associação de 

bolsas dessas duas regiões.  

 

O terceiro e último capítulo abordará as iniciativas relacionadas à integração de bolsas 

promovidas ao longo dos anos 1990 na América Latina e, finalmente, a integração dos 

mercados de capitais da região, em curso desde o final de 2002. Essa seção descreverá 
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as várias alternativas estudadas pelas bolsas da região e os estágios de implementação 

do modelo de rotamento com intermediação doméstica de valores listados em mercados 

latino-americanos, assim como os principais entraves à sua operacionalização e os 

benefícios de sua execução.  

 

Com o objetivo de facilitar o entendimento de expressões técnicas utilizadas no 

mercado de capitais internacional, este trabalho inclui uma lista de siglas e abreviações, 

assim como um glossário explicativo dos conceitos de expressões mais comumente 

utilizadas ao longo do texto. Além das conclusões, ao final deste trabalho foram 

anexadas informações sobre os estudos conduzidos pelas bolsas da América Latina aos 

quais é feita referência no capítulo 3.  

 

                                                                                                                                                                          
1 Segundo a publicação Cost and Revenues Survey, da World Federation of Exchanges - WFE (2005). 
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CAPÍTULO 1 - OS DETERMINANTES E OS MODELOS DE CONSOLIDAÇÃO 

E INTEGRAÇÃO DE BOLSAS DE VALORES 

 
 
A relevância do segmento de bolsas de valores aumentou consideravelmente nas últimas 

décadas. A atividade de negociação e a busca por maior liquidez de ações e de outros 

títulos ganhou importância crescente nos sistemas financeiros domésticos e nos fluxos 

financeiros internacionais, posicionando as bolsas no centro da economia mundial2. 

 

Participantes do mercado, investidores ou intermediários, igualmente elevaram sua 

interferência nos mercados e demandaram a adequação das bolsas e dos sistemas de 

intermediação às crescentes inovações tecnológicas. Ao mesmo tempo, esse movimento 

estimulou a modernização da organização societária das instituições e dos 

intermediários, o que determinou novos rumos para  o setor. 

 

Este capítulo abordará as transformações e tendências observadas no mercado de 

capitais internacional e nas bolsas de valores e de derivativos desde a década de 1990, 

com destaque para os movimentos originados pela criação de novas tecnologias de 

negociação, redução de custos de transação e o processo de desmutualização3 das bolsas 

de valores. 

 

 

1.1. As Mudanças no Sistema Financeiro Internacional nas Últimas Décadas e 
Seus Efeitos Sobre as Bolsas de Valores 

 
 

A globalização4 dos mercados financeiros, observada a partir da década de 1980, 

influenciou sobremaneira a evolução dos mercados de capitais em todo o mundo. O 

surgimento de novas modalidades e instrumentos financeiros favoreceu o 

                                                           
2 WFE (2004:1) 
3 Mudança da estrutura proprietária das bolsas – de valores ou derivativos – conseqüência da conversão 
de uma estrutura mútua de membros e sem fins lucrativos para uma empresa com fins de lucros e de 
propriedade de acionistas. 
4 Segundo Ferreira, Freitas e Schwartz (1998; 22), “entende-se por globalização a crescente 
interdependência dos mercados nacionais e dos segmentos de mercado (integração geográfica e 
funcional), facilitada pelas medidas de liberalização, pelo desenvolvimento das tecnologias de 
comunicação e de computação e pelas inovações financeiras”. 
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desenvolvimento de operações em moedas diversas e em ambientes de negociação em 

vários países, originando um meio de administração de recursos com prazos mais 

longos e favorecendo a diversificação de riscos (FERREIRA, FREITAS e 

SCHWARTZ, 1998: 22).  

 

Essa nova dinâmica de fluxos de capitais e de investimentos também está associada ao 

crescimento dos investidores institucionais5 – fundos mútuos, fundos de pensão e 

seguradoras organizados para a administração de poupança de famílias. Ao longo da 

década de 1980, esses investidores se estabeleceram como administradores da grande 

poupança financeira mundial, buscando outros produtos, moedas e mercados para a 

diversificação de suas carteiras, e a conseqüente maximização dos retornos, o que 

desencadeou um processo de institucionalização das poupanças6. Diante das novas 

demandas desses investidores, que tornaram-se os principais atores da economia 

globalizada, os bancos – tradicionais intermediários do mercado de crédito – viram sua 

relevância no setor se reduzir, enquanto novos participantes acabaram atendendo a esse 

pleito por meio da criação de novos modelos de intermediação. 

 

A partir do final dos anos 1980, a concorrência entre instituições financeiras se acirrou. 

Os bancos passaram a se dedicar a empréstimos no segmento mobiliário e ao 

consumidor, ao mesmo tempo em que abriram campo para a intermediação de novos 

produtos no mercado de capitais. A expansão geográfica das instituições permitiu o 

acesso mais abrangente de investidores, o que conferiu maior capilaridade à prestação 

de serviços dos bancos (BRAGA, 1998: 154). 

 

O surgimento dos investidores institucionais e a evolução do patrimônio de suas 

carteiras são a causa direta da evolução de sua participação no cenário internacional e 

tem relação com o movimento de fluxos internacionais. Foi também com a abertura 

financeira de países emergentes, a partir de 1990, que se observou que investidores 

institucionais tiveram papel importante para o financiamento de economias emergentes, 

                                                           
5 Embora participando dos mercados financeiros desde o final da Segunda Guerra Mundial, os 
investidores institucionais se desenvolveram simultaneamente ao declínio das instituições de depósito, 
cuja limitação aos riscos assumidos e as restrições à concorrência acabaram erodindo sua participação no 
cenário financeiro mundial (Cintra, 1997). Com o deslocamento das fontes internacionais de liquidez dos 
países produtores de petróleo para fundos de pensão e seguradoras, a poupança financeira internacional 
passou a evitar obrigações bancárias diretas e preferiu o uso de instrumentos de dívida negociáveis no 
sistema financeiro internacional (FERREIRAS E FREITAS, 1990). 
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como é o caso típico das economias latino-americanas. Embora a participação de ativos 

do governo ou do setor privado de economias em desenvolvimento seja 

proporcionalmente pequena na carteira dos fundos, para as economias em questão, o 

montante de investimento dos investidores institucionais constitui uma importante 

parcela de participação nos mercados7.  

 

Esse movimento de fluxos de capital em direção a economias emergentes parece ter se 

originado com a necessidade de diversificação dos ativos que compõem as carteiras dos 

investidores institucionais. Para FERREIRA, FREITAS e SCHWARTZ (1998: 78), “na 

maioria dos países, mas sobretudo nos desenvolvidos, esses movimentos traduzem-se 

institucionalmente em ampliação e fortalecimento do mercado de capitais”. 

 

Da mesma forma, as inovações financeiras observadas nesse período são fruto dos 

avanços dos sistemas de tecnologia e telecomunicações, que permitiram o 

desenvolvimento de sistemas de negociação – o que resultou na agilidade na negociação 

e na redução de custos de transação8 - tornando as atividades de compensação e 

liquidação das operações mais eficientes e viabilizando o acesso cada vez maior de 

investidores e outros intermediários aos mercados de capitais. 

 

O desenvolvimento dos mercados estimulou a participação de estrangeiros, assim como 

permitiu maior acesso e exposição de emissores locais aos mercados estrangeiros. Os 

emissores, por sua vez, aproveitaram o acesso facilitado e passaram a listar seus ativos – 

ações e títulos de dívida - nas principais praças financeiras internacionais. 

 

Com isto, os volumes negociados nas bolsas de valores e a capitalização bursátil dos 

mercados de capitais evoluíram de forma significativa no início da década de 1990, 

quadro que se reverteu, contudo, ante as diversas crises financeiras internacionais 

ocorridas entre os anos 1997 e 2002 (Tabela 1).  

 

                                                                                                                                                                          
6 Ver Cintra (1998). 
7 Segundo estatísticas disponíveis em www.bovespa.com.br, somente no mercado de ações brasileiro, a 
participação de investidores institucionais estrangeiros foi, em média, de 25% no período de 1997 a 2004. 
Em março de 2006, essa participação representou 37% do volume negociado na Bolsa de Valores de São 
Paulo (BOVESPA). 
8 Ver Lee (2002). 
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Entretanto, a internacionalização dos serviços financeiros9 e o acesso facilitado dos 

emissores de economias em desenvolvimento a praças financeiras internacionais 

criaram efeitos colaterais para os mercados de capitais de economias emergentes. A 

crescente listagem de ativos domésticos em outros países fez com que a atividade de 

financiamento das bolsas de valores e os serviços de intermediação prestados por 

intermediários locais foi se reduzisse severamente.  

 

 

Tabela 1: Evolução da Capitalização Bursátil Mundial 

Anos Selecionados – em US$ milhões 
Região 1990 1993 1996 1999 2002 2005 

Americas 3.417.467 5.828.026 9.385.624 18.041.639 11.931.253 19.407.172 
Europa, Oriente 
Médio e África 2.019.392 2.711.235 5.193.290 10.221.268 6.465.542 12.117.860 

Ásia e Oceania 3.456.451 4.408.542 4.950.381 6.712.795 4.437.316 9.826.124 

Total 8.893.310 12.947.803 19.529.295 34.975.701 22.834.111 41.351.156 
Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Dados Consolidados. Elaboração 
própria. 
 

 

Em parte, esse efeito é resultado do alto nível de abertura financeira das economias 

emergentes. O grande volume de recursos negociado em alguns mercados 

desenvolvidos permitiu que bolsas e intermediários desses países reduzissem os custos 

de negociação para operações de investidores institucionais, o que tornou mercados 

desenvolvidos mais atraentes também para emissores de países emergentes10.  

 

O instrumento utilizado para viabilizar emissões no exterior são os recibos de depósitos, 

internacionalmente conhecidos como Depository Recepits, que serão explicados 

detalhadamente a seguir. 

                                                           
9 Segundo Torre e Schmukler (2004: 6), internacionalização financeira é o termo utilizado para o uso de 
intermediários internacionais por emissores e investidores de países em desenvolvimento. 
10 O grande volume operado em mercados desenvolvidos permite maior liquidez e oportunidades de 
negociação. Com a competição entre intermediários e bolsas / mercados de negociação desses ativos, o 
que se observou em praças européias, como em Londres e Paris. 
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1.1.1.  A Listagem no Exterior por Recibos de Depósito (Depository 

Receipts) 
 

A despeito do êxito na atração da listagem internacional11 por bolsas norte-americanas e 

européias ser um fenômeno das últimas duas décadas, cabe destacar a listagem de 

recibos de depósito nesses mercados. Os Recibos de Depósito (Depository Receipts - 

DR) são certificados representativos de ações de empresas estrangeiras para negociação 

em praças financeiras internacionais, como Nova York e Londres. Apesar de os DR 

terem sido criados em 1927 nos Estados Unidos, sob o nome de ADR (recibos de 

depósito norte-americanos) esse instrumento financeiro ganhou maior expressão com a 

abertura financeira iniciada por economias emergentes nos anos 1980. 

  

Os ADR12 são negociados no mercado norte-americano e são classificados em três 

Níveis (Nivel 1, Nível 2 e Nível 3), que determinam o tipo do registro, as características 

da emissão, da negociação por investidores, o financiamento do recibo e a divulgação 

de informações financeiras da empresa emissora. Adicionalmente aos três níveis de 

ADR, a SEC permite o registro de Programas 144A, em que emissores estrangeiros 

recebem autorização do regulador para colocação privada de seus ativos entre 

investidores qualificados (Quadro 1).  

 

O ADR Nível 1 é considerado o estágio inicial da presença do emissor no mercado 

norte-americano e tem como objeto a venda de seu recibo no mercado de balcão, 

atendendo a requisitos regulatórios da Comissão de Valores Mobiliários Norte-

Americana (Securities and Exchanges Commission - SEC), órgão regulador daquele 

mercado, e de divulgação de informações financeiras de forma simplificada.Esse tipo de 

recibo pode ser emitido na modalidade patrocinada (sponsored) pela própria companhia, 

ou na modalidade não-patrocinada (unsponsored), em que instituições financeiras do 

mercado local se responsabilizam pela emissão dos recibos e pela prestação de 

informações corporativas do emissor.  

                                                           
11 Emissores privados e governos de vários países passaram a listar seus ativos no exterior, especialmente 
nas já estabelecidas praças financeiras de Nova York e Londres, com o objetivo de se aproximarem de 
investidores estrangeiros e obter maior financiamento. O processo começou antes da abertura de 
economias em desenvolvimento aos investidores estrangeiros, mas esta prática se tornou comum mesmo 
após a abertura financeira das economias emergentes.  
12 As informações foram obtidas por meio de consulta ao website www.adr.com, mantido pelo Banco JP 
Morgan, um dos maiores bancos emissores de ADRs nos Estados Unidos (16/06/2006).  



 

 

23 

Quadro  1: Programas de ADR 

 Utilização de Ações Já Existentes no 
Mercado Doméstico 

Levantamento de Capital por Meio 
da Emissão de Novas Ações 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Regra 144A 

Descrição Títulos Não-
Listados em 

Bolsa de Valores 

Títulos Listados 
em Bolsa de 

Valores 

Oferta Pública em 
Bolsa de Valores 

Colocação 
Privada 

Investidores Todos Todos Todos Somente 
Qualificados 

Negociação Mercado de 
balcão norte-

americano 

Bolsas de Valores 
(NYSE, AMEX e 

NASDAQ) 

Bolsas de Valores 
(NYSE, AMEX e 

NASDAQ) 

Negociação entre 
os investidores 

qualificados 
através do Portal, 

sistema de 
cotação e 
transação 

eletrônica para 
os ativos da 
Regra 144ª 

Requerimentos 
Contábeis 
(USGaap– 
Princípios 

Contábeis Gerais) 

Não há Compatibilização  
Parcial / 

Conciliação com as 
normas do Gaap 

Divulgação de 
informações em 
padrão GAAP 

Não há 

Fonte: Prates e Freitas (1999: 73) apud Citibank (1995).  

 

O ADR Nível 2 é negociado na Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock 

Exchange - NYSE), no Sistema de Cotação Automatizada da Associação Nacional de 

Intermediários de Ativos – ou National Association of Securities Dealers Automated 

Quotation (NASDAQ) – e na Bolsa de Valores Americana (American Stock Exchange - 

AMEX),  com autorização da SEC. Nesse caso, o registro e a autorização de negociação 

junto à SEC deve ser requerido pelo próprio emissor que, nesta mesma modalidade, não 

poderá realizar uma oferta pública de seus ativos para a captação de recursos. Em 

termos de divulgação de informações, as exigências para ADR Nível 2 são a divulgação 

de relatórios financeiros conciliados aos padrões contábeis norte-americanos (United 

States Generally Accepted Accounting Standards -  US GAAP) e o atendimento aos 

requisitos de listagem das bolsas daquele mercado. 

 

Finalmente, o ADR Nível 3 atende a requisitos regulatórios adicionais de registro e 

permite a oferta pública dos ativos para a captação de recursos junto a investidores 

norte-americanos.  A companhia deve também atender às condições de listagem 

exigidas pela bolsa em que serão listados os recibos e apresentar, tal como uma empresa 

norte-americana, todas as informações em padrões contábeis US GAAP, além de seguir 
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a regulamentação vigente de requisitos da SEC para a manutenção do registro de 

companhia aberta.  

 

No mercado norte-americano, o sucesso da emissão de recibos foi impulsionado 

principalmente pela NYSE, que isenta a companhia estrangeira do custo de listagem e 

reduz custos para a negociação pelos investidores locais13. Parte desses dessa isenção é 

“bancada” por grandes instituições financeiras internacionais, sediadas nos EUA, que 

atuam como instituições depositárias dos ADR. 

 

Cabe mencionar a utilização desse tipo de mecanismo em outra praça financeira 

importante, dentro da city de Londres. A Bolsa de Londres (London Stock Exchange - 

LSE) é, desde o século XVIII, uma das mais importantes praças financeiras 

internacionais e recebe a listagem de várias empresas e papéis estrangeiros. Ademais, 

destacou-se durante os anos 1980 com a listagem de programas de Global Depository 

Receipt (GDR) e emissores de outros países, sobretudo europeus, emitiram seus recibos 

para negociação dos grandes investidores europeus. 

  

                                                           
13 Segundo informações obtidas com diretores de relações com investidores de algumas companhias 
abertas brasileiras com listagem de ADR, na maior parte das vezes a redução de custos de emissão e de 
listagem nos Estados Unidos é financiada pelas instituições financeiras emissoras dos recibos no mercado 
norte-americano.  
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Tabela 2: Evolução do Número de Companhias Estrangeiras Listadas nas Bolsas 

Anos e Bolsas Selecionados 
 

Bolsas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

AMEX 66 n.d. 63 61 61 51 48 48 55 73 
NASDAQ 361 389 500 441 429 488 445 381 343 340 

NYSE 246 304 355 392 405 433 461 472 466 459 
Deutsche Börse 944 1.290 1.996 210 234 241 235 219 182 159 

Euronext n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 370 346 334 
London SE 531 453 467 466 448 448 409 419 381 351 

OMX Helsinki 0 2 2 2 3 4 3 2 3 3 
OMX Stockholm 11 12 16 18 23 19 20 19 20 20 

BME n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29 32 n.d. 
Bolsa da Suíça 233 223 212 193 173 164 149 140 130 127 

Bolsa da 
Austrália 49 55 60 60 70 76 75 66 66 68 

Bolsa da N. 
Zelândia 40 43 60 58 65 56 50 50 43 42 
Bolsa de 

Cingapura 22 30 40 37 54 63 69 67 26 25 
Bolsa de Tóquio 77 67 60 52 43 41 38 34 32 30 

Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Elaboração própria. 
n.d. – dados não-disponíveis. A Euronext foi originada em 2000 com a consolidação das bolsas de 
Amsterdã, Bruxelas e Paris, razão pela qual os dados são apresentados a partir de 2002 de forma 
agregada. 
 

A quantidade de empresas estrangeiras listadas na NYSE, no NASDAQ e na LSE é 

bastante expressiva (TABELA 2). Na última metade dos anos 1990, cerca de 20% das 

empresas registradas na LSE eram estrangeiras, número que se reduziu após as crises do 

Sudeste Asiático, em 1997, e da Rússia, em 199814. Na NYSE e no NASDAQ, por 

outro lado, a média de empresas estrangeiras listadas durante a década de 1990 foi de 

aproximadamente 15% e de 12% do total de empresas respectivamente representadas 

em cada mercado. Contudo, a partir do ano 2000, a NYSE testemunhou a elevação da 

participação de emissoras internacionais, que alcançou a proporção de 20% do total 

registrado nos anos de 2003 e 200415. 

 

                                                           
14 Esta evidência aponta para o fato de que a maior parte das companhias estrangeiras na LSE são 
asiáticas. 
15 A despeito dessa melhora, em contrapartida à redução da quantidade de emissoras estrangeiras listadas 
na LSE, as estatísticas de 2005, ainda não disponíveis, devem confirmar a percepção de diminuição de 
companhias estrangeiras na NYSE em razão da adoção, pela SEC, da chamada Lei Sarbanes-Oxley 
(SOX), de 2002, uma regulamentação que exige rígidos controles societários, administrativos e de gestão 
às companhias registradas no mercado norte-americano, como forma de coibir abusos de gestão 
corporativa. Essa medida é conseqüência dos escândalos corporativos que foram deflagrados naquele 
mercado por grandes corporações no ano de 2002 como, por exemplo, nas companhias Enron e 
Worldcom.  
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Estudiosos dos efeitos da internacionalização das companhias de países emergentes 

divergem sobre os benefícios e riscos da múltipla listagem dessas empresas. Para 

alguns, a combinação da migração da liquidez dos ativos para praças internacionais e a 

redução da negociação no mercado doméstico implicam dizer que a internacionalização 

acaba fragmentando a liquidez global das companhias estrangeiras, reduzindo o 

interesse de negociação por investidores institucionais. Outros autores avaliam que a 

internacionalização aumenta a liquidez no mercado doméstico ao proporcionar maior 

destaque da companhia internacionalmente e, conseqüentemente, eleva a exposição dos 

mercados domésticos, anteriormente segmentados e limitados, permitindo sua 

integração internacional e beneficiando outros emissores do mercado doméstico que não 

tenham acesso aos mercados estrangeiros. Da mesma forma, companhias 

“internacionalizadas” têm melhor reputação, uma vez que adotam padrões 

internacionais de controles e divulgação de informações, o que facilita a análise dos 

seus  ativos e permite a expansão da sua base de investidores, especialmente com a 

participação de investidores institucionais estrangeiros (TORRE e SCHMUKLER, 

2003:3)16.  

 

Os países da América Latina testemunharam a listagem de diversas companhias cujas 

ações já possuíam alta liquidez em seus mercados, as chamadas blue chips, nas bolsas 

norte-americanas e na LSE. Durante toda a década de 1990, a migração da liquidez das 

ações para o exterior confrontou os mercados domésticos com uma redução importante 

do nível de liquidez de algumas das ações.  

 

Com isto, a atividade de negociação de investidores locais e intermediários nos 

mercados domésticos se desacelerou, mesmo considerando que muitos investidores 

institucionais tenham continuado a negociar esses ativos em ambos os mercados para 

arbitragem17, apesar da pequena profundidade do livro de ofertas no mercado 

doméstico, o que torna o ativo local menos líquido do que o negociado no exterior, 

dificultando a realização de operações de arbitragem entre os dois mercados.  

 

                                                           
16 Os riscos da migração da liquidez de mercados domésticos a partir da emissão de DR são debatidos 
com mais detalhes em Prates e Freitas, 1999. 
17 A arbitragem se mostrou um dos principais elementos de impulso dos mercados de DR, pois permite 
operações em ambos os mercados com possibilidade de lucros. 
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Essas questões comuns às bolsas latino-americanas evidenciaram a necessidade de 

atenção para os níveis de liquidez de emissores locais, especialmente em casos de dupla 

ou múltipla listagem em vários mercados simultaneamente. A manutenção de um nível 

de liquidez similar em ambos os mercados é fundamental, sob pena de sacrificar a 

atividade de negociação no mercado local e impossibilitar a arbitragem entre os 

mercados local e exterior.  

 

No cenário de transformações testemunhado no início dos anos 1990, a pressão dos 

investidores institucionais, sua procura cada vez maior por novos produtos e mercados e 

o crescimento de sua importância no cenário econômico mundial impulsionaram 

mudanças importantes. Novas estruturas de intermediação foram criadas por consórcios 

de intermediários, enquanto as bolsas foram forçadas a adaptar-se a essas novas 

demandas. No entanto, surgiu um conflito entre os corretores (brokers) pois estes 

também eram proprietários das bolsas. Isto porque a demanda por redução de custos tem 

relação com o direito de acesso às bolsas. Essas tendências se desenvolveram durante 

toda a década de 1990 e são objeto de discussão da próxima seção. 
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1.2.  Os Sistemas Eletrônicos de Negociação e a Nova Configuração das Bolsas 
de Valores. 

 

 

A busca por um desempenho cada vez mais rentável das carteiras dos investidores 

institucionais18 estimulou uma forte demanda pela redução de comissões e corretagens 

de intermediação já no início da década de 1990. Adicionalmente, a melhoria da infra-

estrutura de negociação de ações e outros títulos mobiliários também foi fruto do 

movimento de estímulo a mudanças no mercado de capitais.  

 

A necessidade de financiamento de instrumentos corporativos – ações ou títulos de 

dívida – nos mercados de capitais internacionais evidenciou a importância dos 

investidores institucionais. Com volumes importantes de recursos em seus portfólios, a 

busca desses investidores por comissões de intermediação e taxas de corretagem mais 

baratas forçaram mudanças que tinham, como solução mais adequada, o acesso direto 

ou facilitado dos institucionais à negociação e a melhoria da eficiência dos sistemas.  

 

A pressão por mudanças em mercados desenvolvidos foi percebida ainda no fim dos 

anos 1980. Inicialmente, pressões por redução de custos de negociação promoveram a 

desregulamentação de taxas e a livre negociação entre investidores e intermediários. O 

chamado “Big Bang” promovido pela Autoridade Reguladora do Mercado Britânico 

(FSA), em 1986, promoveu uma série de mudanças visando estimular a concorrência 

entre os intermediários do mercado.  

 

Entretanto, foi a partir de 1995 que algumas bolsas de valores trocaram sistemas de 

negociação e readequaram seus modelos de intermediação, adotando melhorias 

tecnológicas19, enquanto que os intermediários do mercado utilizaram os recentes 

                                                           
18 Segundo Cintra (1998:196), “o comportamento típico da gestão dos fundos constitui um gerenciamento 
de portfólio diversificado em ações, bônus, commercial papers, ações internacionais, títulos públicos, etc. 
(...) administradores de fundos de investimento são pressionados para apresentar elevado desempenho, 
que é avaliado trimestralmente pelos balanços”. 
19 Na Europa, as bolsas já utilizavam sistemas eletrônicos de negociação. Nos Estados Unidos, o 
NASDAQ foi o  primeiro mercado a adotar uma plataforma eletrônica e a NYSE mantinha suas 
atividades em pregão a viva voz (sem a utilização de sistemas eletrônicos para o cruzamento de ofertas de 
compra e de venda). Entretanto, as bolsas de valores norte-americanas mantinham, ademais de corretora 
de valores, outros intermediários, como formadores de mercado (market makers) e especialistas, para a 
intermediação de ativos, o que encarecia ainda mais a negociação. Ainda que os sistemas eletrônicos 
europeus sejam dirigidos por ordens, ou seja, sem a intermediação adicional de outros agentes além dos 
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avanços tecnológicos para oferecer aos investidores, sobretudo aos institucionais, uma 

nova alternativa de negociação direta visando a redução de custos de transação.  

 

A criação de Sistemas de Negociação Proprietários, ou Proprietary Trading Systems 

(PTS)20, permitiu que esses intermediários oferecessem uma plataforma de negociação 

eletrônica para o cruzamento de ordens de compra e venda de seus investidores como 

alternativa aos tradicionais sistemas de negociação das bolsas. Nas bolsas, o acesso 

direto de investidores não era possível, uma vez que o envio de ordens era feito 

unicamente por meio de intermediários, geralmente também proprietários da bolsa. 

 

Os PTS foram disponibilizados aos investidores de grande porte, inicialmente, pelas 

redes de comunicação de instituições financeiras e, pouco depois, por meio da Internet. 

Com acesso a esses sistemas, a oferta passou a ser registrada pelo próprio investidor, e o 

cruzamento de ordens passou a ocorrer automaticamente dentro do livro de ordens do 

sistema, onde se encontravam todas as ofertas de todos os investidores. O intermediário 

detentor do PTS se encarrega de comunicar o negócio à bolsa de valores e às entidades 

de depósito de ações21 e às câmaras de compensação22 de seu mercado, para fins de 

compensação e liquidação dos negócios realizados. Essa atividade de cruzamento de 

ordens de compra e venda para investidores dentro do sistema do intermediário, sem 

que as ofertas e negócios sejam realizados em uma bolsa de valores, é conhecida no 

mercado como “internalização de ordens”23.  

                                                                                                                                                                          
intermediários comuns, participantes do mercado alegam que os custos de transação no mercado europeu 
são mais elevados que os praticados no mercado norte-americano. A discussão mais detalhada dos 
modelos de operação em cada região é apresentada no capítulo 2 deste trabalho. 
20 Nos PTS / ATS não é necessário que a emissora registre o seu ativo; o propósito do ATS é 
simplesmente dar acesso das duas contrapartes da operação diretamente e enquanto os investidores 
registram as suas ofertas no sistema, favorecendo o cruzamento das ordens. Assim que é concluído, o 
negócio é reportado à bolsa, com um registro nos seus sistemas para fins de apuração de volumes de 
negociação. Cabe ressaltar que internacionalmente, essa prática de cruzamento de ordens contra o livro de 
ordens da corretora é conhecida como ‘internalização de ordens’ tema que vem ganhando destaque nos 
mercados europeu e norte-americano em razão da discussão do MiFID e da Reg NMS. Segundo FIBV 
(1999), também chamados de Sistemas de Negociação Alternativos, tradução de Alternative Trading 
Systems (ATS).   
21 Atualmente, as entidades depositárias mantêm, em maioria, a custódia dos títulos de forma 
desmaterializada, ou seja, com informações e arquivos eletrônicos representativos do título. Há ainda 
mercados que mantém parte dos títulos depositados de forma cartular, ou seja, com cautelas 
representativas das ações depositadas de forma que possam ter a propriedade transferida fisicamente. 
22 No jargão do mercado, as câmaras de compensação "compram de quem vende e vendem para quem 
compra", assegurando que as partes que negociam não se comuniquem diretamente e que os negócios 
registrados se concretizem, mesmo no caso de inadimplência de uma das partes. 
23 No âmbito das novas regulamentações que estão sendo estudadas para a implementação da Diretiva de 
Mercados de Instrumentos Financeiros, tradução de Markets in Financial Instruments Diretive (MiFID) 
na Europa, a internalização é identificada pela execução da ordem de um cliente contra a posição da 
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Os primeiros PTS se originaram no mercado de ações europeu. Especificamente em 

Londres, a entrada do Tradepoint e da Instinet no mercado de intermediação estimulou 

uma mudança nos rumos do modelo de intermediação da LSE, uma vez que, em 1995, 

esse mercado já apresentava fortes sinais de que o modelo praticado – dirigido por 

cotações – estava desgastado, pois não atendia demandas básicas dos investidores locais 

e estrangeiros, em especial as relacionadas ao envio de ordens.  

 

A chegada dos PTS e de outros modelos de negociação proprietária também alteraram a 

dinâmica de intermediação do mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, os PTS 

se popularizaram, especialmente porque passaram a atender a um nicho de investidores 

de menor porte em termos financeiros, em geral fundos mútuos com volume reduzido 

de recursos e pessoas físicas.  

 

A grande transformação no modelo de intermediação daquele mercado, no entanto, veio 

com o surgimento das Electronic Communication Networks (ECN, tradução de Redes de 

Comunicação Eletrônica), ou intermediários com autorização da SEC para atuar no 

mercado e com funções de organização auto-reguladora (OAR, tradução de Self-

Regulatory Organization)24, até então característica exclusiva das bolsas de valores25.  

 

A adoção da função de OAR pelas ECN permitiu que essas instituições – 

primordialmente organizadas por intermediários do mercado – se desenvolvessem no 

mesmo formato das bolsas de valores, ao utilizar mecanismos de divulgação de ofertas 

de compra e venda ao mercado e aceitação de ordens diretamente  de investidores, sem 

a intermediação adicional de especialistas26, como na NYSE, ou de formadores de 

                                                                                                                                                                          
carteira própria do intermediário. Uma discussão mais aprofundada sobre o MiFID será abordada no 
capítulo 2 deste trabalho. 
24 Termo utilizado no setor de bolsas para identificar que, mesmo estando sob a supervisão, fiscalização e 
regulamentação de órgãos reguladores, as bolsas têm o poder de criar e fazer valer as regulamentações e 
práticas de seu mercado. Com isto, podem definir mecanismos de negociação, supervisão e fiscalização 
de intermediários, negócios e operações do mercado, com o objetivo de apoiar o regulador a fomentar um 
mercado justo, eqüitativo e eficiente com a finalidade de proteger os investidores. 
25 A premissa da função de auto-regulação das bolsas é função direta da implementação de mecanismos 
eficientes para o cumprimento da regulamentação definida pelas autoridades do mercado. 
26 Os especialistas são intermediários que facilitam a negociação das ações na NYSE, pois mantém sob 
sua responsabilidade a execução de todas as ofertas de compra e venda de uma determinada ação, 
administrando ordens e executando os negócios. A função do especialista é realizar negócios de acordo 
com a demanda do mercado utilizando as ações de sua própria carteira ou, ainda, ‘casando’ contrapartes 
compradoras e vendedoras de uma ação. Cada ação listada na NYSE tem apenas um especialista, o que 
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mercado27, como no NASDAQ. Além de oferecer a negociação de ações com tempo e 

custos reduzidos, as ECN negociam, também, outros instrumentos financeiros, como 

contratos futuros e títulos de renda fixa (KARMEL, 2000:4). 

 

A crescente utilização de PTS e ECN por investidores institucionais estimulou um 

debate sobre a eficiência dos dois modelos de intermediação existentes: o “dirigido por 

cotações” (quote driven), no qual o mercado dispõe de intermediários que divulgam, 

durante todo o período de negociação, cotações de compra e venda de um ativo com o 

objetivo de garantir a liquidez para os investidores; e o modelo “dirigido por ordens” 

(order driven), em que as ofertas de compra e venda são “casadas” tendo por base 

prioridades de preço e o horário de inserção das ordens.  

 

O modelo “dirigido por cotações” é tradicionalmente utilizado no mercado de ações 

norte-americano desde a década de 1970, principalmente por especialistas da NYSE e 

market makers do NASDAQ28. Por outro lado, o sistema de negociação “dirigido por 

ordens”, largamente utilizado na Europa e em outras regiões do mundo (exceto nos 

Estados Unidos), possibilita que intermediários insiram ofertas na tela do sistema, com 

cruzamento automático de ordens de compra e venda de um mesmo ativo, respeitando a 

prioridade de preço e ordem cronológica de entrada das ordens ofertadas no sistema. No 

modelo dirigido por ordens, o acesso direto de corretores - sem a utilização de um nível 

adicional de intermediários, como especialistas ou market makers permitiu maior 

agilidade à negociação e favoreceu a redução de custos de transação de bolsas, 

estimulando, conseqüentemente, a diminuição das corretagens dos intermediários.  

                                                                                                                                                                          
significa dizer, por exemplo, que todos os negócios realizados com as ações da IBM devem ser 
submetidas ao especialista de IBM. Investidores que quiserem negociar IBM devem enviar a ordem para 
seus intermediários, que conseqüentemente a enviarão para o especialista de IBM, que executará o 
negócio – “casando” contra sua própria carteira ou identificando uma oferta oposta de outro investidor. 
Esse aumento de intermediários na cadeia certamente eleva o custo de transação, que é a maior queixa de 
investidores do mercado norte-americano. 
27 No NASDAQ, onde os formadores de mercado mantêm ofertas ativas com preços para a compra e 
venda de uma determinada ação, de forma que caso um investidor queira desfazer-se das ações de uma 
empresa em um momento em que não há investidores querendo comprá-las, o formador de mercado 
proporciona liquidez ao investidor. Existem regras e limites para preços e o nível de liquidez (a 
quantidade da oferta) do Formador de Mercado em momentos críticos do mercado. Diferentemente dos 
especialistas da NYSE, cada ação pode ter até cem formadores de mercado no NASDAQ. Para uma 
análise mais apurada, sugere-se uma consulta às regras da SEC e do National Association of Securities 
Dealers (NASD), instituição que promove as regras de auto-regulação utilizadas no NASDAQ. 
28 O modelo de formadores de mercado também foi utilizado na LSE até meados dos anos 1990, enquanto 
as demais bolsas da Europa implantavam sistemas dirigidos por ordens. A preferência de investidores por 
um modelo sem intermediários adicionais foi a principal razão para que a LSE também alterasse o seu 
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A relevância da microestrutura de intermediação do mercado de ações norte-americano 

despertou o interesse de especialistas no assunto. Apesar do debate sobre essa questão 

ter sido iniciado no final da década de 1990, quando o argumento principal era que o 

modelo por cotações não oferece liquidez contínua ao mercado, característica intrínseca 

ao modelo dirigido por ordens foi somente no ano de 2002 que uma avaliação mais 

cuidadosa sobre possíveis - e necessárias - alterações no sistema de intermediação das 

bolsas norte-americanas foi iniciada.  

 

A SEC buscou aperfeiçoar as medidas de disseminação de cotações, práticas de melhor 

execução de negócios para investidores e, ainda em 2006, uma regulamentação mais 

moderna e com mudanças profundas deve entrar em vigor29.  

 

Ainda nos anos 1990, e em paralelo ao debate sobre o modelo de intermediação mais 

adequado, uma discussão a respeito da estrutura societária das bolsas emergiu. Até o 

início daquela década, as bolsas de valores estavam organizadas sob a forma de 

associações de membros e o acesso à intermediação no mercado era proporcionado por 

meio da compra de um título patrimonial da bolsa. Desta forma, os proprietários das 

bolsas – geralmente corretoras de valores – detinham acesso exclusivo à intermediação, 

caracterizado até aquela época por um modelo de apregoação de ofertas a viva voz no 

pregão das bolsas de valores30.  Na qualidade de proprietários das bolsas, os próprios 

membros definiam as estratégias da instituição e, principalmente, faziam cumprir a 

atividade de auto-regulação da bolsa. 

 

Na maior parte das vezes, essa dupla função dos intermediários permite a condução 

estratégica da bolsa de forma a conceder, além da exclusividade na negociação, a 

utilização da estrutura do mercado. A organização mútua permite que todos os sócios da 

bolsa usufruam da infra-estrutura do mercado conjuntamente, o que reduz custos de 

desenvolvimento e atualização dos sistemas. Na prática, a taxa para se utilizar tais 

facilidades é a aquisição do título patrimonial da bolsa que, por sua característica de 

                                                                                                                                                                          
sistema de negociação para a intermediação dirigida por ordens, como abordará o capítulo 2 deste 
trabalho.  
29 Informações mais detalhadas sobre as novas tendências nas bolsas norte-americanas serão apresentadas 
no capítulo 2 deste trabalho. 
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associação civil e sem fins lucrativos31, não distribui lucros ou dividendos aos seus 

proprietários. 

 

Ao longo do tempo, a função de OAR das bolsas beneficiou os seus membros. 

Entretanto, com as implicações de um mercado de capitais cada vez mais 

internacionalizado e com competição crescente de outros participantes, essa relação se 

mostrou conflituosa em diversas bolsas, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. 

O conflito do modelo de gestão mútua é sumarizado por KARMEL (2000:3, tradução 

nossa): 

 

 
A governança mútua permitiu aos membros especialista ou 
formadores de mercado o controle de preços, qualidade e tipo 
de serviços prestados pela bolsa. Os lucros retornavam aos 
intermediários membros em forma de custos reduzidos de 
acesso ou de negociação. Adicionalmente, as bolsas operaram 
por muito tempo como organizações auto-reguladoras (OARs) 
com membros dedicando seu tempo à governança e a auto-
regulação para tornar as bolsas mais efetivas e lucrativas32. 

 

 

Desta forma, o movimento impulsionado por investidores institucionais para a 

automatização dos negócios em um contexto de redução dos custos de intermediação 

evidenciou a necessidade de alteração na estrutura de gestão das bolsas. Com recursos 

reduzidos para fazer frente aos investimentos necessários, as bolsas passaram a avaliar 

modelos alternativos de financiamento de sua modernização. 

 

Cabe notar que em alguns mercados, especialmente de países em desenvolvimento, a 

entrada de investidores estrangeiros elevou a atividade de negociação. Com sistemas de 

negociação eletrônica implantados, esses mercados observaram a redução dos custos 

marginais de negociação e promoveram a diminuição das taxas de transação nas bolsas. 

Os intermediários, por sua vez, reduziram os ganhos de comissão em razão da elevação 

da atividade de intermediação e, também, para atender a demanda de investidores. 

                                                                                                                                                                          
30 A apregoação das ofertas era feita por operadores contratados pelas instituições intermediárias para a 
realização de negócios em nome da corretora e de seus investidores no pregão das bolsas. 
31 Nesse sentido, é importante ressaltar que as receitas das bolsas de valores, geradas com a cobrança de 
taxas de negociação, são estritamente revertidas em forma de produtos e serviços para o desenvolvimento 
do mercado local. 



 

 

34 

Simultaneamente, esse cenário permitiu a especialização e a segmentação das 

instituições e favoreceu um processo, ainda que em escala reduzida, de associações e 

fusões de intermediários33. 

 

1.3.  As Respostas das Bolsas de Valores: Consolidação, Integração, 
Desmutualização e Concorrência  

 

As transformações no modelo de operação e na organização pelas quais passaram as 

bolsas de valores – e também as de derivativos - têm relação intrínseca com as 

mudanças percebidas no mercado de capitais mundial desde o final dos anos 1980. Em 

especial, a concorrência entre intermediários e entre bolsas, sejam de um mesmo país ou 

de uma mesma região geográfica, foi fortemente estimulada pela globalização das 

finanças e pela internacionalização dos mercados. 

 

Como visto na seção anterior, a internacionalização deu maior exposição a empresas por 

meio da oportunidade de listagem em bolsas de praças financeiras internacionais. Tal 

internacionalização ocorreu em razão dos fluxos de investimento estrangeiro em 

portfólio que começaram a chegar a países emergentes já no final dos anos 1980. 

 

No ambiente de mudanças constantes da década de 1990, investidores institucionais 

atuaram como importantes financiadores do mercado de capitais mundial. Sua 

relevância estimulou o desenvolvimento de novos produtos, dotados de maior 

rentabilidade – e geralmente maior risco - e que permitissem uma diversificação dos 

ativos das suas carteiras. Da mesma forma, esses participantes impulsionaram a redução 

dos custos de negociação, com conseqüências importantes nas transformações que se 

viram a seguir nas bolsas de valores.  

 

Nesse cenário, a liberalização das taxas de intermediação promovida no mercado 

europeu em 1986 com o “Big Bang” não foi suficiente. Os antigos pregões a viva voz 

                                                                                                                                                                          
32 Tradução livre da autora. 
33 No final dos anos 1990, esse movimento pôde ser constatado também no Brasil. Operando com sistema 
eletrônico de negociação CATS desde 1992, a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) recebeu 
grandes influxos de investidores estrangeiros e viu a participação de investidores institucionais 
domésticos aumentar. Isto proporcionou o aumento nas receitas e margem suficiente para 
aperfeiçoamento do modelo de negociação menos de três anos após a implantação do CATS. Algumas 
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deram lugar a sistemas de negociação eletrônica nas bolsas de valores enquanto novos 

títulos, especialmente derivativos financeiros e ativos de renda fixa, também passaram a 

fazer parte do leque de produtos para negociação nas bolsas, oferecidos pelos 

intermediários.  

 

A competição entre os intermediários do mercado se acirrou. A necessidade de redução 

de taxas de corretagem e a oferta de estruturas alternativas de negociação que 

permitissem a execução mais rápida e eficiente para os investidores parece ter sido a 

principal razão tal competição. A maior parte dos mercados emergentes iniciava um 

movimento de unificação das diversas bolsas de valores de seus países em um único 

mercado fortalecido e centralizado de negociação e, simultaneamente, buscava 

substituir o modelo de negociação a viva voz por sistemas eletrônicos de negociação. Já 

nos mercados desenvolvidos, ocorria uma intensa listagem de companhias estrangeiras. 

As demandas de investidores institucionais, no entanto, seguiam estritas em relação a 

melhoria na execução de ordens visando uma melhor oportunidade de preço e 

negociação, com conseqüente diminuição de custos. 

 

Com custos pesados e, em alguns casos, com pouca agilidade para mudanças no curto 

prazo, algumas bolsas se tornaram reféns de seu próprio modelo de negociação. Por tal 

motivo, os intermediários começaram a desenvolver suas próprias estruturas e passaram 

a utilizar os avanços tecnológicos para criar alternativas de cruzamento de ordens dentro 

de seus ambientes de intermediação. Com isto, investidores passaram a ter acesso direto 

à intermediação, uma vez que os sistemas alternativos de negociação desenvolvidos por 

corretoras e outros agentes de intermediação do mercado de capitais passaram a cumprir 

a função de ambientes de negociação, em concorrência às bolsas de valores. 

 

O quadro de organização das instituições do mercado de capitais se alterou desde então 

em todo o mundo. A concorrência entre as bolsas, antes restrita à aquelas de um mesmo 

país, estendeu-se também para os intermediários, que passaram a oferecer outros tipos 

de acesso aos investidores. Em mercados organizados, as bolsas começavam a perceber 

seus proprietários como concorrentes enquanto que em mercados menos desenvolvidos, 

os intermediários não poderiam desenvolver suas alternativas de negociação. A 

                                                                                                                                                                          
corretoras se associaram e, com isto, o mercado observou a especialização e a segmentação dos 
intermediários em operações de mercado de ações, de derivativos e de commodities, entre outros.   
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dependência dos serviços e da estrutura oferecida pelas bolsas demandou novos 

recursos para a atualização dos mecanismos de negociação o que, em muitos casos, 

representou um importante volume de investimentos por parte dos proprietários das 

bolsas. Assim, elas estavam se preparando para enfrentar a competição de outras bolsas 

e de intermediários com alternativas próprias de negociação eletrônica tanto do mercado 

local e como do estrangeiro. 

 

As bolsas reagiram de forma a transformar substancialmente seu modelo de operação e, 

em alguns casos, sua estrutura organizacional. A necessidade de reorganização do 

modelo de operação e a utilização de tecnologia para a adoção de sistemas eletrônicos 

de negociação foi somente a primeira resposta. Para isto, algumas bolsas puderam 

utilizar reservas e seu patrimônio e apoiar financeiramente seus membros – e 

intermediários – a atualizarem seu aparato tecnológico para a adoção das novas 

funcionalidades, enquanto outras precisaram avaliar novas alternativas de 

financiamento, que serão apresentadas mais adiante. 

 

Com a contratação de novos sistemas, uma nova questão estrutural veio à tona: qual 

seria o modelo mais adequado de negociação. Nos pregões a viva voz, a solução 

adotada em todos os mercados, a do leiloeiro tradicional de Walras, em que se atinge o 

preço de equilíbrio entre comprador e vendedor e então se fazem as trocas, neste caso, 

das ações. O operador tem capacidade de negociar a oferta, oferecendo o preço de 

acordo com a demanda de mercado, e estimular o fechamento do negócio, mesmo que o 

preço pelo qual os agentes de mercado estejam dispostos a pagar seja diferente do que o 

inicialmente ofertado. Certamente a flexibilidade para a avaliação da oportunidade, 

custo e benefício foi o ponto-chave da utilização do modelo de apregoação a viva voz 

tradicional das bolsas de valores, o que só foi possível mediante a presença física de um 

operador. 

 

Contudo, a partir da utilização da tecnologia, através da qual os operadores passaram a 

enviar suas ofertas aos sistemas eletrônicos com preços e quantidades para negociação 

pré-determinadas, a flexibilidade da avaliação da oportunidade de negociação se 

reduziu. Mesmo com a possibilidade de se alterar a oferta no sistema, a dinâmica de 

funcionamento do mercado a viva voz, em que um operador fica responsável pela 

apregoação de ofertas de um mesmo ativo, foi alterada com a inserção de ordens por 



 

 

37 

terminais eletrônicos, o que favoreceu a agilidade dos operadores para acompanharem 

todo o mercado e poderem inserir ofertas eletrônicas de vários ativos e enviar várias 

ofertas ao mesmo tempo.  

 

A importância da tecnologia tem relação direta com a natureza da evolução dos 

mercados de capitais no mundo, em especial das bolsas de valores, e o conseqüente 

aumento da automação da negociação teve várias causas no mercado. Segundo LEE 

(1998:4), a automação permitiu a construção de novos tipos de modelos de negociação 

que dificilmente seriam criados. Permitiu também que organizações competissem com 

as bolsas ao optarem por desenvolver alguns, se não todos, os serviços anteriormente 

oferecidos aos mercados unicamente pelas próprias bolsas. Além disso, eliminou a 

necessidade do contato pessoal requerido pelos modelos tradicionais de negociação das 

bolsas, seja nos pregões a viva voz ou na comunicação telefônica e, sobretudo, reduziu 

o custo do estabelecimento de novos mecanismos de negociação, facilitando a entrada 

de novos participantes – investidores e intermediários – nos mercados.  

 

Com isto, as ordens e as informações de mercado passaram a ser roteadas para todos os 

mercados, alcançando de forma mais rápida a um grupo maior de participantes. Isto 

efetivamente estimulou o desenvolvimento de novos produtos, a “desintermediação” nas 

bolsas de valores e o crescimento das operações transfronteiriças. Em meio à nova 

dinâmica da negociação, dois modelos de negociação eletrônica se mantiveram à frente 

das bolsas. No primeiro, dirigido por ordens, os operadores inserem as suas ofertas de 

compra e venda, com detalhes de preço e quantidade de ativos desejados, e o sistema as 

divulga e trata de fazer o encontro entre elas, tendo como prioridade as ofertas que 

tenham sido recebidas antes ao sistema e que simultaneamente atendam a maior 

quantidade de contra-oferta, com o melhor preço disponível no mercado. Já o segundo 

modelo, dirigido por cotações é focado nas melhores ofertas – em geral, nos melhores 

preços - de compra e de venda, inseridos no sistema de negociação pelos formadores de 

mercado, especialistas ou outros participantes com essa função. Seu principal atributo é 

a manutenção de ofertas de compra e de venda no sistema, de modo a oferecer liquidez 

contínua para a ação e manter sempre um preço de referência, seja de compra ou de 

venda, para o ativo34. 

                                                           
34 Mesmo considerando que um investidor não tem acesso direto ao mercado, a sua ordem será sempre 
fechada contra outras ofertas de compra e venda de investidores, consolidada pelo promotor de mercado 



 

 

38 

O desenvolvimento dos dois modelos de negociação foi de extrema relevância para a 

evolução do mercado que se viu a seguir, pois facilitou o processo de desintermediação 

nas bolsas de valores. Investidores, em especial os institucionais, começaram a eliminar 

o que eles consideraram intermediação custosa e desnecessária. Nos Estados Unidos 

essa demanda levou ao crescimento dos PTS e permitiu que investidores negociassem 

diretamente, de forma anônima35 e em iguais condições com outros investidores e 

intermediários; na Europa, o desenvolvimento de sistemas “semi-abertos” em algumas 

bolsas criou a oportunidade para que outras instituições do mercado obtivessem acesso 

direto36 (STEIL et al, 1996: 48). 

 

Nos anos seguintes, em meados da década de 1990, o mercado de capitais europeu 

assistiu a uma transformação importante da sua estrutura de mercado, antecipando os 

efeitos da Unificação Monetária na região, que se efetivou a partir de 1999. No entanto, 

a desintermediação do mercado de capitais associado à adoção de plataformas de 

negociação dirigidas por ordens em quase todos os mercados da região já era prática 

comum em 1995, o que inclusive levou a LSE a alterar seu modelo de negociação, 

durante muito tempo baseado na estrutura de promotores de mercado com sistema 

dirigido por cotações.  

 

A mudança dos sistemas de negociação implicou em importantes investimentos para as 

bolsas. Em alguns casos elas puderam usar reservas de seu patrimônio para desenvolver 

novos sistemas ou adquirir modelos de outras bolsas onde a implantação do novo 

modelo tivera êxito37.  Nesse momento, a busca pela elevação das receitas, não apenas 

para a aquisição de novos sistemas, mas especialmente para fazer frente aos custos de 

manutenção das novas estruturas, resultou em estímulo para que ocorressem mudanças 

na estrutura jurídica das bolsas. A competição com outros mercados e PTS pela redução 

                                                                                                                                                                          
ou especialista, ou ainda contra a posição desse intermediário (nesse caso, com a posição própria desse 
intermediário, cujo livro de ofertas sempre terá ações para comprar ou vender ao mercado). 
35 Inserção de ofertas de compra e de venda divulgadas em sistema de negociação a todo o mercado sem a 
identificação do intermediário comprador ou vendedor. 
36 Especificamente no mercado francês, a adoção do CAC – sistema de negociação implantado nos anos 
1980 - permitiu que intermediários desenvolvessem suas próprias interfaces tecnológicas com acesso 
indireto ao sistema de negociação da bolsa. Naquela época, um número de intermediários de menor porte 
(e conseqüentemente mais fracos) passaram a oferecer acesso a investidores, contrariando as regras da 
própria bolsa de Paris. 
37 Segundo GALPER (2000: 10), no ano 2000 a Deutsche Börse anunciava a terceira bolsa de outro 
mercado a utilziar o XECTRA  como sistema de negociação, enquanto o sistema da Bolsa de Paris e do 
Grupo Euronext já era utilizado em quinze bolsas de valores  
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de custos de negociação e a desintermediação também se mostraram razões para que 

muitas bolsas adotassem a desmutualização como nova estrutura organizacional, 

conceituada por AGGARWAL (2002:5, tradução nossa): 

 

 

A desmutualização é o processo de conversão de uma 
instituição sem fins lucrativos e mútua em uma organização 
com fins de lucro e de propriedade de investidores. Os 
membros das bolsas de propriedade mútua – quais sejam, 
corretores com “títulos” da bolsa – são também seus donos, 
como todos os direitos conferidos aos proprietários. Por outro 
lado, a bolsa desmutualizada é uma sociedade anônima de 
propriedade de seus acionistas. 

 

 

Na desmutualização, a bolsa deixa de ser uma instituição mútua e os intermediários do 

mercado deixam de ter a propriedade exclusiva dos seus títulos patrimoniais. Por este 

motivo, a principal característica da desmutualização é a segregação dos direitos de 

propriedade e de acesso à intermediação no mercado.  A bolsa, em sua nova qualidade 

de sociedade anônima com fins de lucro, passa a ter novos donos, os acionistas, que 

provêem capital financeiro a ela em troca dos lucros desse investimento.  

 

O acesso à negociação passa a ter outra conotação: os usuários do mercado podem pagar 

uma taxa para a compra de uma licença de negociação ou simplesmente ser 

reconhecidos como intermediários e pagar os custos de transação, sem a necessidade de 

imobilizar recursos financeiros na compra de um assento, ou título patrimonial, da 

bolsa. Sem o custo de acesso, as bolsas desmutualizadas são capazes de alcançar nichos 

de mercado controlados pelos seus usuários, através da oferta de novos serviços antes 

exclusivos a outros participantes, como serviços de pré e pós-negociação. Com isto, a 

bolsa não apenas oferece serviços a preços mais competitivos, mas também vende 

informações melhores, qualitativa e quantitativamente, aos seus usuários (GALPER, 

2000: 5).  

 

Inicialmente, a desmutualização se caracterizou como um movimento de reestruturação  

com o objetivo de capitalizar a bolsa para investir em melhorias estruturais do mercado. 

Em pouco tempo, porém, o modelo se mostrou uma solução adequada para a questão do 
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conflito de interesses entre  proprietários e usuários. Um número cada vez maior de 

bolsas passou a considerar a alternativa da desmutualização, que se tornou uma peça 

chave na reformulação da gestão corporativa e, conseqüentemente, no estabelecimento 

da estratégia comercial das bolsas, como será apresentado mais adiante. 

 

O processo de desmutualização segue alguns estágios e pode tomar diferentes formas 

(AGGARWAL, 2000: 5). Algumas bolsas se desmutualizaram e abriram o capital, 

enquanto outras se mantiveram como associações privadas. Ainda há casos de bolsas 

que se tornaram subsidiárias de grupos societários (holdings) publicamente negociadas 

em bolsas (IOSCO, 2001: 3).  

 
No primeiro estágio, a bolsa torna-se uma sociedade anônima, com fins lucrativos, e 

seus membros (intermediários) recebem ações da empresa. Em alguns casos, ou ainda 

como parte da primeira fase, as ações podem ser vendidas pelos seus donos a outros 

investidores, ou outros proprietários de ações da bolsa, por meio de uma colocação 

privada. Com isto,a partir do momento em que torna-se uma instituição privada, a bolsa 

pode se manter como sociedade anônima privada com capital fechado ou aberto, com 

ações listadas, e permitir que qualquer investidor (salvo quando há restrições legais) 

possa ser seu proprietário e receber lucros e dividendos gerados pelos seus resultados, 

assim como em qualquer outro investimento em ações. 

 

Como pode ser observado no Quadro 2, ao longo dos últimos dez anos, várias bolsas se 

desmutualizaram e tiveram suas ações listadas em bolsa, geralmente em seu próprio 

ambiente de negociação, permitindo que novos agentes do mercado participassem no 

seu desenvolvimento corporativo como investidores. 
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Quadro  2: Bolsas Desmutualizadas e Listadas 

Bolsa Ano de Desmutualização Ano de Listagem 
Bolsa de Londres 2000 2001 

Euronext 2000 2001 
Deutsche Börse 2000 20001 

Bolsas e Mercados Espanhóis 2001 2006 
Bolsa da Suíça 2002 Capital privado 
Bolsa Italiana 1997 Capital privado 
Grupo OMX 1997 1993 
Bolsa de Oslo 2001 2001 

Bolsa de Valores Helênica 1999 2000 
Bolsa de Nova York 2006 2006 

NASDAQ 2001 2002 
Bolsa de Toronto 2000 2002 

Bolsa Mercantil de Chicago (CME) 2002 2002 
Bolsa de Tóquio 2001 Capital privado 
Bolsa de Osaka 2001 2004 

Bolsa de Hong Kong 2000 2000 
Bolsa de Valores da Austrália 1998 1998 

Bolsa de Cingapura 1999 2000 
Bolsa da Malásia 2004 2005 

Bolsa da Nova Zelândia 2003 2003 
Bolsa de Filipinas 2001 2003 

Bolsa de Futuros de Sidney 2000 2002 
Fonte: AGGARWAL (2002) e website www.bolsamadrid.es (em 15/08/2006). Elaboração própria. 
Nota: A Euronext é uma bolsa originada em 2000 a partir da consolidação das bolsas de Amsterdã, 
Bruxelas e Paris e cuja nacionalidade é holandesa, embora o mercado de ações de Paris tenha a 
participação mais relevante do Grupo. 
 

 

Enfatizando a natureza de bem público e de objetivos de lucro originada com a nova 

estrutura organizacional das bolsas (WFE, 2004:6), logo após a desmutualização, várias 

delas optaram por listar suas próprias ações para a negociação. Atualmente, cerca de 

60% dos membros da Federação Mundial de Bolsas (World Federation of Exchanges - 

WFE) têm estrutura desmutualizada e/ou listada, bolsas cuja capitalização bursátil 

somada representa 90% do volume mundial. Uma proporção menor de bolsas segue 

organizada sob outra estrutura jurídica: as associações mútuas de membros representam 

10% da WFE, 14% seguem registradas como bolsas privadas, enquanto 16% se mantêm 

agência mista com participação do governo ou estatal (Gráfico 1).  
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Gráfico 1: Estrutura Corporativa das Bolsas nas Amor Região 
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Fonte: WFE, 2005 e WFE, 2006 e www.nyse.com (15/06/2006). Elaboração própria. 
Nota:  O estudo contempla as 49 bolsas que responderam à pesquisa Cost and Revenues Survey, da WFE, 
nos dois anos. As bolsas do Grupo Euronext enviaram dados consolidados. 
 

A Europa concentra o maior número de bolsas desmutualizadas e listadas e, embora o 

movimento de desmutualização e de consolidação ter se iniciado naquela região há 

quase uma década, a adaptação de bolsas da região à estrutura desmutualizada e listada 

segue ativa (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Organização Jurídica das Bolsas na Europa - Evolução entre 2004 e 2005 
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Fonte: ibid. Elaboração própria. 
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Em menor escala, esse movimento também é percebido na região da Ásia e do Pacífico, 

onde a grande maioria das bolsas está organizada sob a estrutura desmutualizada ou 

listada (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Organização Jurídica das Bolsas na Ásia e Pacífico - Evolução entre 2004 e 2005 
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Fonte: WFE, 2005 e WFE, 2006. Elaboração própria. 
 

No entanto, a função regulatória e de interesse público das bolsas pode ter contrastes 

com a alteração da sua natureza como sociedade anônima, uma vez que seu principal 

objetivo passa a ser a geração de receitas e, conseqüentemente, lucros. Os conflitos de 

interesse com a função de OAR das bolsas sempre existiram, especialmente em razão da 

função que os seus membros possuíam de definir regras de interesse público, mas que 

podem ser contrárias aos seus próprios interesses, assim como da fiscalização dessas 

regras (IOSCO, 2001: 6).  

 

Com a desmutualização, os reguladores de mercado de capitais das jurisdições de cada 

bolsa manifestam novas preocupações. Embora a IOSCO aponte que a desmutualização 

pode amenizar parte dos conflitos existentes, com a contínua pressão para gerar retornos 

financeiros para seus acionistas, uma bolsa provavelmente terá supervisão mais branda 

sobre seus intermediários ou os usuários de seus serviços (ibid, 7).  

 

Atualmente, esse tema vem sendo discutido amplamente e pelos agentes desse setor de 

bolsas. Enquanto elas se defendem, reguladores tentam reduzir a força auto-regulatória 
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das bolsas desmutualizadas. Por esta razão, uma das alternativas adotadas por essas 

bolsas para reduzir o desconforto dos reguladores a respeito de seu poder de auto-

regulação foi a criação de uma entidade com a função específica de manter tais 

atividades, geralmente sob a mesma estrutura do seu grupo de controle corporativo. 

Desta forma, a bolsa mantém o foco na negociação e no desenvolvimento de produtos, 

supervisionada pela entidade de auto-regulação de forma imparcial e pelo órgão 

regulador do mercado. Em outros casos, a atividade de auto-regulação fica 

completamente segregada da bolsa ou do seu grupo de controle , como no caso da LSE, 

que teve suas funções regulatórias totalmente transferidas para a autoridade regulatória 

do mercado financeiro britânico.  

 

Finalmente, é evidente que as bolsas de países desenvolvidos e que optaram pela 

desmutualização investem mais do que as demais em tecnologia e outros recursos para o 

desenvolvimento de seu negócio. Por outro lado, são recompensadas com mais negócios 

realizados e mais receitas geradas com a negociação. A receita líquida dessas bolsas 

supera a média das demais bolsas da Federação Mundial de Bolsas (World Federation 

of Exchanges - WFE) e, em média, crescem de forma progressiva, enquanto bolsas sob 

a forma mútua ou associações viram sua receita ser reduzida em 17% entre 2004 e 2005 

(Gráfico 4).  
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Gráfico 4: Receitas Subdivididas por Organização Jurídica das Bolsas 
Evolução entre 2004 e 2005 
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Fonte: WFE, 2006: 13. Elaboração própria.  
 
 
Lee (2000: 5) destaca que as principais fontes de receita das bolsas são os custos para o 

acesso de intermediários, manutenção de registro de companhias listadas, taxas de 

negociação38, custódia, liquidação e contribuições para a divulgação de informações 

corporativas das companhias listadas e de estatísticas de negociação. A segregação de 

parte desses serviços para outras empresas de mercado ou subsidiárias39, no entanto, 

reduz as fontes de receita das bolsas, que se tornam primordialmente uma função da 

negociação. 

 

Com a tecnologia, o custo de processamento de ordens reduziu-se consideravelmente. 

Associado a esse fato, as pressões competitivas entre intermediários locais e 

estrangeiros, a diminuição das taxas de intermediação e as mudanças na estrutura de 

                                                           
38 A receita com taxas de negociação representou 42% da receita das bolsas listadas e desmutualizadas em 
2004, enquanto a receita com taxas de listagem e manutenção de companhias abertas representou 8% do 
total. Em bolsas mútuas, a negociação representa 36% e a listagem 32%. Essa média pode, no entanto, 
não refletir o verdadeiro panorama dessas bolsas, já que a NYSE, ainda na qualidade de bolsa mútua, está 
inserida nesse grupo e têm 36% de suas receitas oriundas da negociação e 44% geradas por taxas de 
listagem (WFE, 2005: 21). 
39 Serviços de custódia e liquidação geralmente são oferecidos pelas câmaras de compensação, conforme 
será apresentado na próxima seção. 
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governança das bolsas originaram um crescente movimento de integração entre os 

mercados por meio de plataformas eletrônicas (HÄUSLER, 2003: 17). 

 

1.4. Modelo de Integração de Sistemas e Serviços Visando a Redução de Custos 
 
 
Compensação40 e liquidação41 são duas atividades de pós-negociação, pois derivam da 

transação efetivamente realizada. Fundamentais para o mercado por conferirem a 

garantia da prestação de serviços das bolsas de valores e de seus intermediários, 

atualmente esses serviços são prestados pelas câmaras de compensação. 

 

A compensação envolve o cálculo e a determinação do que cada parte envolvida na 

operação deve e tem a receber ou a pagar, enquanto a liquidação é a atividade de 

transferência das ações do vendedor para o comprador e dos recursos financeiros 

devidos pelo comprador ao vendedor42.  

 

Uma década após a edição das recomendações do Grupo dos 3043 sobre compensação e 

liquidação, e diante da importância da excelência em serviços pós-negociação para 

investidores de todo o mundo, ambas as atividades se aperfeiçoaram e a maior parte dos 

mercados criou uma empresa separada da bolsa44 visando a eficiência dos serviços e a 

segregação de riscos entre as atividades de negociação e pós-negociação.  

 

A cadeia de serviços associada a uma Central Depositária (Central Securties Depositary 

- CSD) pode ser longa e vários serviços podem ser incorporados às atividades básicas de 

compensação e liquidação e podem ser separados em três grupos, como apresenta o 

QUADRO 3 : 

 

                                                           
40 Atividade conhecida no mercado de capitais mundial como clearance. 
41 Atividade conhecida no mercado de capitais mundial como settlement. 
42 Steil, (1996: 323) 
43 O Grupo dos 30 foi fundado em 1980 e reúne especialistas e acadêmicos de todo o mundo para o 
debate de questões relacionadas ao sistema financeiro. Para maiores informações, a autora sugere uma 
pesquisa no site www.group30.org. 
44 Em todos os mercados há uma estrutura de troca de informações entre a bolsa e a instituição 
responsável pelos serviços de pós-negociação. Isto tem o objetivo de assegurar a conformidade das 
informações da operação proveniente da bolsa com as providas pelos intermediários da própria operação, 
de forma a assegurar a correta compensação e liquidação de cada operação.  
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Quadro  3: Cadeia de Serviços das Centrais Depositárias 

Grupo de Serviços Cadeia de Serviços 
Grupo 1 Serviços pré-negociação oriundos do processo de busca de informações e 

negociação, como divulgação de informações analíticas auxiliares à tomada de 
decisão e sistemas eletrônicos e de serviços de transmissão de cotações e 
dados, por exemplo. 

Grupo 2 Serviços prestados pelas CSD para investidores e intermediários, como a 
conciliação das informações sobre as partes envolvidas no negócio, a 
verificação de posições e o envio de relatórios aos investidores e às 
autoridades, dentre outros. 

Grupo 3 Outros serviços auxiliares diretamente relacionados à liquidação financeira, 
como ser o escriturador45 da emissora, mantendo a custódia das ações da 
empresa (eletrônica ou títulos físicos ao portador46), a operacionalização do 
pagamento de dividendos e de exercícios de direitos corporativos das ações, 
segregação de ações em contas de custódia em nome dos intermediários (em 
um esquema conhecido como no Brasil como ‘conta saco’47) ou em nome dos 
investidores finais das operações (conhecido como custódia individualizada), 
operacionalização de liquidação física e financeira simultaneamente (modelo 
conhecido internacionalmente como DVP “entrega contra pagamento”),  
dentre outros. 

Fonte: Steil (1996: 324 - 325). Elaboração Própria. 

 
Evidentemente, os participantes do mercado precisam ter acesso aos serviços da CSD, 

seja direta ou indiretamente, de forma a garantir a efetiva prestação de seus serviços aos 

usuários. De forma geral, intermediários, que são partes diretamente relacionadas com a 

negociação nos sistemas das bolsas, têm acesso direto aos sistemas da CSD, enquanto 

investidores geralmente possuem acesso indireto ou parcial aos sistemas das 

depositárias, embora usufruam deles mediante o pagamento. Há, em linhas gerais, cinco 

tipos ou modelos de acesso de investidores internacionais à CSD, conforme 

apresentamos no QUADRO 4: 

 

                                                           
45 Instituição financeira prestadora do serviço de escrituração ou guarda e controle das ações da empresa, 
com conhecimento de quem são efetivamente os investidores detentores de cada ação. 
46 Instituições que não possuem papéis representativos de ações são totalmente desmaterializadas, prática 
relevante para todos os participantes do mercado já que a morosidade, os custos de entrega e a 
possibilidade de perda ou falsificação estão diretamente relacionadas com a perda da eficiência dos 
mercados e com o alto custo da prestação de serviços pós-negociação. 
47 No exterior, as contas em nome dos intermediários são chamadas de omnibus account e permitem que a 
custódia seja em nome desses participantes, que por sua vez detêm o controle dos nomes dos acionistas 
proprietários de cada ação. Nesse caso, para o escriturador (trustee) o investidor é o intermediário, que na 
prática, mantém serviços de controle de propriedade das ações para cada investidor. 
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Quadro  4: Acesso de Investidores Estrangeiros às CSD 

Tipo / Modelo de Acesso Descrição 
Acesso Direto  Acesso direto ao sistema da CSD; o próprio investidor estrangeiro 

passa informações para compensação e liquidação 
Por meio de banco ou corretora 
local 

Nesse modelo, o intermediário do investidor garante seu acesso 
junto à CSD 

Por meio de custodiante global A instituição internacionalmente responsável pela manutenção do 
controle das posições de compra e venda, e portanto custódia e 
liquidação financeira do investidor, é a primeira ponta-de-acesso à 
CSD, permitindo o acesso secundário do investidor estrangeiro 

Por meio de ICSD CSD prestadores de serviços em vários mercados simultaneamente 
podem oferecer acesso de seus investidores a uma CSD local a 
partir da assinatura de acordos ou links de acesso 

De CSD para CSD – modelo 
spaguetti 

Parecido com o modelo de ICSD, CSD de diversos mercados 
podem firmar acordos com CSD de outros mercados de forma a 
trocarem informações sobre a posição dos investidores a pedido 
destes, facilitando o processo de pós-negócios no mercado 
internacional. 

Fonte: Steil (1996: 326 e 327). Elaboração própria.  

 

Com a crescente internacionalização dos serviços financeiros, as atividades pré e pós-

negociação oferecidas pelas CSD são uma prática internacional recomendada e um pré-

requisito para a atração do investimento estrangeiro48. Adicionalmente, com a 

desmutualização das bolsas e a transformação de várias delas em grupos financeiros, as 

câmaras de compensação tornaram-se importantes ativos da estrutura comercial das 

bolsas integradas. Com isto, os grupos criados com a fusão das bolsas não apenas detêm 

uma fonte adicional de receitas, mas agregam valor aos seus mercados e aos seus 

acionistas. 

 

No ano de 2005, as câmaras de compensação ganharam importância no mercado de 

capitais, especialmente por fazerem parte de grupos de bolsas desmutualizadas. 

Recentemente, o governo britânico proibiu a venda da LSE para a Deutsche Börse e 

para o Grupo Euronext, visando evitar a monopolização das empresas prestadoras de 

serviços de compensação e liquidação por aqueles grupos, uma vez que a concentração 

das atividades da LSE sob um deles criaria, seguramente, a maior estrutura integrada de 

negociação da região, com tamanho bem maior que as demais.  

 

                                                           
48 No Brasil, esta atividade é regulamentada a partir da implantação do Novo Sistema de Pagamentos 
Brasileiro, em abril de 2002. Com base na Lei 10.214, que confere poder às câmaras de compensação 
para a execução das garantias dos participantes inadimplentes mesmo em caso de falência ou concordata 
destes. Para maiores informações, a autora sugere a consulta a Alves (2001).  
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A consolidação das bolsas nos mercados europeu e norte-americano será abordada no 

capítulo 2 deste trabalho, que elucidará com mais detalhes a importância das câmaras de 

compensação nas associações observadas naqueles mercados. 

 

1.5. Tendências de Integração entre Mercados de Capitais  
 

Sem uma definição concreta de modelo, o termo “integração de mercados” pode referir-

se à várias formas de acesso de investidores a ativos: (i) pode tratar de ativos idênticos 

sendo negociados em vários mercados simultaneamente, sejam eles dentro do mesmo 

país ou além de fronteiras; (ii) investidores comprando e vendendo ativos em mercados 

de uma região sem qualquer restrição; (iii) participantes ofertando ativos diversos entre 

os mercados de uma região sem qualquer restrição ou (iv) a centralização de um 

mercado de uma mesma região. 

 

Enquanto países desenvolvidos observavam a competição entre intermediários e 

sistemas de negociação alternativos, nos anos finais da década de 1990, as bolsas de 

economias emergentes começaram a avaliar esquemas de conexão entre seus sistemas 

de negociação como resposta à necessidade de criação de mercados mais líquidos e 

eficientes para fazer frente à internacionalização de suas companhias e à participação de 

intermediários estrangeiros em seus mercados. Nesse sentido, começaram a ser 

avaliadas alternativas de mecanismos de roteamento de ordens (order routing) entre as 

bolsas para oferecer acesso ao mercado doméstico a investidores e intermediários de 

outra bolsa. Especialmente interessantes para a integração de bolsas de uma mesma 

região, esses mecanismos são uma iniciativa conjunta entre elas para oferecer seus 

produtos aos intermediários de outras, sem a necessidade de presença local. 

 

Para as bolsas, a possibilidade de redução de custos de operacionalização possibilitava 

economias de escala e uma eficiência dos sistemas eletrônicos. Uma iniciativa de 

associação de bolsas nesse sentido foi observada no início do ano 2000 na região da 

Escandinávia, com a criação do NOREX49. Apesar dos evidentes benefícios, menos de 

um ano após a implementação da conexão entre os sistemas de negociação e 

intermediação dessas bolsas, o projeto foi abandonado em razão da baixa adesão de 

                                                           
49 Segundo Lee (2003), esta foi uma aliança estratégica entre bolsas de quatro dos cinco países da região 
escandinava, quais sejam: Dinamarca, Islândia, Noruega e Suécia.  
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intermediários, que consideraram os mercados pequenos demais, mesmo de forma 

agregada, para se tornarem comercialmente interessantes (Lee, 2003: 9). 

 

Em meio à grande preocupação das bolsas de todo o mundo em avaliarem alternativas 

de roteamento e de integração, a WFE, ainda sob o nome de Federação Internacional de 

Bolsas de Valores (FIBV) publicou, no ano de 1999, o documento “Three Business 

Models For The Stock Exchange Industry”, em que foram apresentados três modelos de 

integração de bolsas como tendência internacional para implementação até 2004, como 

mostra o QUADRO . 

 

Quadro  5: Modelos de Bolsas Previstos em 1999 

Modelo Características 
Bolsa Global (GEX, tradução de 
“Global Exchange”)  

A GEX se desenhava através da associação de diversas bolsas 
de uma mesma região de forma a criar uma harmonização 
regulatória e otimizar afinidades culturais dos vários 
mercados de capitais locais. Com o objetivo de dar maior 
liquidez aos mercados associados, o modelo criaria um 
mercado único e uma plataforma centralizada de listagem 
para empresas da região, integrando estruturas de negociação, 
intermediação e serviços de pós-negociação de compensação. 
Esse modelo proporcionaria a criação de uma Bolsa Pan-
Européia, com um acordo tecnológico para o roteamento 
entre os sistemas de negociação das bolsas dos países 
membros de uma mesma região, sem uma sede física para a 
negociação.  

Bolsa Regional (REX, tradução de 
“Regional Exchange”) 

A REX seria alcançada através da criação de uma bolsa líder 
na região e não pretende harmonizar todas as bolsas e 
produtos. A manutenção de diferentes estruturas na região, 
entretanto, favoreceria a especialização e a segmentação dos 
mercados e beneficiaria toda a região com essa segregação. 
Foram realizadas tentativas de adaptação desse modelo em 
países europeus e a criação do NOREX, apresentada neste 
capítulo, foi uma tentativa nesse sentido, sem contudo surtir 
os benefícios esperados. 

Bolsa Diversificada (DEX, tradução 
de “Diversified Exchange”) 

A criação da DEX, embora parecida com o modelo da REX 
de centro de um mercado regional, forneceria um modelo 
híbrido como estratégia adicional como foco da instituição. O 
objetivo seria focar em uma direção mais ampla de negócios, 
ao invés de ser um mercado de negociação de ativos, e 
avaliar uma alternativa para o desenvolvimento tecnológico, 
comercial – quando a bolsa é parte de uma corporação, 
permitindo a maximização da estrutura e favorecendo o 
direcionamento do trabalho para novas alternativas 
comerciais dada instituição.  

Fonte: FIBV, 1999. Elaboração própria.  

 

Aparentemente, nenhum dos modelos foi efetivamente implementado conforme se 

previa no documento, mesmo considerando que os grupos Euronext e OMX, que 
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consolidam bolsas da Europa e que será apresentado no capítulo 2, parecem estar 

relacionados com o modelo GEX, embora com características específicas de cada 

organização, mercado e bolsa em questão.  

 

O resultado prático desse trabalho converge para o consenso de que não há um modelo 

pré-definido de consolidação ou integração de bolsas. Observa-se que tanto em bolsas 

de países desenvolvidos como de economias emergentes há a busca por alternativas de 

consolidação adequados às realidades locais, tendo como premissa a necessidade de 

reorganização das bolsas da região de forma a tornarem-se mais competitivas em seus 

mercados e manter o papel de financiador de seus mercados.  

 

Em economias menores, a internacionalização reforçou a avaliação de alternativas de 

integração como instrumento de manutenção da competitividade de seus sistemas de 

intermediação e de proteção de seus investidores, como forma de evitar a migração de 

liquidez das bolsas e de investidores para mercados mais desenvolvidos. A participação 

de reguladores na avaliação de alternativas de integração das bolsas de seus mercados 

tem como objetivo garantir a supervisão dos negócios, a proteção dos direitos dos 

investidores e, sobretudo, de manter sua função de fiscalização de operações de 

mercado de capitais realizadas sob sua jurisdição. 

 

Nesse cenário, a Integração dos Mercados de Capitais Latino-Americanos é uma 

iniciativa das bolsas da região para buscar formas mais adequadas de preservação de 

suas estruturas locais, com a menor alteração regulatória possível. A manutenção da 

competitividade dos mercados domésticos frente às grandes praças financeiras 

internacionais se tornou questão fundamental para a preservação e o desenvolvimento 

dessas bolsas.  

 

Por isso, o desenvolvimento do modelo de corretoras-correspondentes, que preserva a 

listagem da empresa doméstica em seu mercado original e o sistema de intermediação 

local, é o principal trunfo dessas bolsas, que contam com o apoio do Banco Inter-

Americano de Desenvolvimento (BID) para esta iniciativa. A partir da implementação 

do projeto, atualmente sendo estruturado por meio de uma iniciativa piloto entre a Bolsa 

de Valores de São Paulo (BOVESPA) e a Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a 

poupança financeira da região poderá ser canalizada de forma mais eficiente para 
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investimentos domésticos e assim fortalecer todo o mercado de capitais da América 

Latina, conforme aborda o capítulo 3 deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - INICIATIVAS DE INTEGRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 

BOLSAS: A EXPERIÊNCIA EUROPÉIA E NORTE-AMERICANA 

 

2.1.  Introdução  
 

A relevância das bolsas de valores norte-americanas e européias, sobretudo as da região 

continental, no cenário financeiro mundial é a principal causa para que mudanças 

naquelas bolsas acabem tendo reflexos em outros mercados do mundo, sobretudo em 

bolsas de economias emergentes, como as latino-americanas.  

 

A representatividade dos mercados europeus e norte-americanos no mundo, que chegam 

em 2006 somando 70% da capitalização bursátil mundial (Tabela 5), é resultado de 

diversas iniciativas que governos e organizações daqueles mercados promoveram desde 

o final dos anos 1980 visando, principalmente, a atração da listagem de empresas da 

região como forma de consolidar suas bolsas de valores como o mercado doméstico 

para a negociação de ações.  

 

Desta forma, mudanças nas bolsas dessas regiões podem ter reflexos relevantes em 

outros mercados menos expressivos. Esta parece ser a razão para que as bolsas da 

América Latina acompanharem as transformações na estrutura e na organização dos 

mercados de capitais da Europa e nos Estados Unidos com atenção, cientes dos 

possíveis impactos em sua organização e na negociação de ativos de seus mercados.  
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Tabela 3: Participação das Bolsas Norte-Americanas e Européias na Capitalização Bursátil 
Mundial 

Ano / Bolsa: Amex Nasdaq Nyse Bolsas Européias Total
1990 1,2% 3,5% 30,3% 22,7% 57,6%
1991 1,2% 4,6% 32,9% 21,4% 60,1%
1992 0,9% 6,1% 37,6% 20,3% 64,9%
1993 0,8% 6,1% 32,5% 20,9% 60,4%
1994 0,6% 5,5% 28,6% 25,0% 59,7%
1995 0,6% 6,8% 33,0% 25,5% 65,9%
1996 0,5% 7,7% 35,0% 26,6% 69,9%
1997 0,6% 7,9% 40,9% 29,2% 78,6%
1998 0,5% 8,8% 40,4% 31,8% 81,5%
1999 0,3% 14,9% 32,7% 29,2% 77,1%
2000 0,3% 11,6% 37,3% 31,0% 80,1%
2001 0,2% 10,3% 41,5% 29,2% 81,2%
2002 0,2% 8,7% 39,5% 28,3% 76,7%
2003 0,3% 9,1% 36,3% 29,0% 74,7%
2004 0,2% 9,5% 34,2% 29,7% 73,7%
2005 0,2% 8,7% 32,2% 29,3% 70,4%  

Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Elaboração própria. 
 

As estratégias adotadas desde o início dos anos 1990 no mercado de ações europeu 

promoveram não apenas a unificação de bolsas de um mesmo país sob a mesma 

estrutura, mas acabaram permitindo um desenvolvimento estratégico visando a 

otimização da especialização das bolsas na negociação de ativos. Da mesma forma, as 

bolsas norte-americanas, ainda que focadas em suas próprias estruturas do que em 

consolidação com outros mercados, marcaram seu espaço em meio a um cenário de 

competição e exposição internacional, buscando atrair empresas estrangeiras para a 

listagem local, com o objetivo de tornar o mercado norte-americano o segundo mercado 

para as ações de empresas de todo o mundo.  

 

A internacionalização dos mercados durante a década de 1990 representou um marco 

profundo da evolução do segmento de bolsas de valores, estimulando a atração de 

investidores estrangeiros e emissores de ativos nas bolsas que buscaram a listagem de 

suas ações também em principais praças financeiras internacionais (Gráfico 5). 

Especificamente para a maior parte das bolsas da Europa, as iniciativas para a 

consolidação regional de seus mercados representam a principal característica do 

período. A Bolsa de Londres, por sua vez, envidou importantes esforços para a atração 

da listagem de companhias de outros países europeus, como objeto de sua competição 
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com as bolsas norte-americanas para tornar-se a praça de listagem internacional de 

ações estrangeiras.  

 

Gráfico 5: Evolução da Participação de Empresas Estrangeiras nas Bolsas Européias 
Variação Percentual em Relação ao Total da Bolsa 
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Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Elaboração própria. 
 

A avaliação do número de empresas estrangeiras listadas e do volume financeiro 

negociado dessas ações nas bolsas da Europa e dos Estados Unidos confirma os 

resultados desses esforços, sobretudo na pan-européia Euronext50. Entretanto, verificou-

se uma reversão desses números em algumas bolsas a partir dos anos 2000, que se 

tornaram menores em relação ao total de empresas do mercado se comparada com essa 

relação em praças financeiras mais ativas, como Londres e Nova York. No NASDAQ 

esses dados relevaram-se igualmente modestos, ainda que sinalizando uma acanhada 

elevação ante os demais mercados (Gráfico 6).51 

 

Apesar de as iniciativas terem se iniciado na década anterior, o cenário debilitado pós-

crises dos mercados emergentes em 2000 corroborou com a forte investida de algumas 

bolsas européias para a consolidação. Aparentemente, as bolsas valeram-se desse 

                                                           
50 Considerando-se dados consolidados para o Grupo Euronext, com dados das bolsas de Amsterdã, 
Bruxelas, Lisboa e Paris. 
51 Cabe ressaltar que os anos 2000 sinalizaram o início de um ciclo reverso nos mercado de capitais 
mundiais, especialmente em razão do ‘estouro da bolha’ de valorização das ações de empresas da nova 
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momento sensível para praticar a reorganização estratégica de seus modelos de negócio. 

Nota-se que a desmutualização já era a estrutura societária de boa parte das bolsas 

membros da WFE à época, e que esforços para o fortalecimento dos mercados e para a 

demarcação das bolsas dentro de suas regiões no longo prazo foram as principais causas 

das mudanças vistas na década de 2000. 

 

Gráfico 6: Volumes Financeiros Negociados nas Bolsas da Europa entre 1990 e 2000 – 
Variação Percentual em Relação ao Total da Região – Bolsas Selecionadas 
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Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Elaboração própria. 
 

Na primeira metade da década de 2000, tais reformas ultrapassaram a desmutualização 

das bolsas e envolveram alterações estruturais no modelo de negócios. A associação de 

duas ou mais bolsas, antes concorrentes, possibilitou a especialização dos mercados e a 

oferta de novos produtos aos usuários, como derivativos e renda fixa e serviços de pré e 

pós-negociação, graças a associação de bolsas com instituições de compensação e 

liquidação de operações, de vendedores de notícias e de prestadores de serviços internos 

das corretoras (back office). 

 

                                                                                                                                                                          
economia e com os escândalos corporativos que se viram nos principais mercados. A autora sugere a 
leitura de FARHI e CINTRA (2003). 
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Uma análise das estatísticas das bolsas européias, no entanto, demonstra que essas 

mudanças não foram efetivas para a atração de liquidez, como apontam os dados de 

manutenção e reduzido aumento da participação dessas bolsas na capitalização bursátil 

e no volume negociado. Porém, uma análise corporativa dos grupos financeiros 

organizados pelas bolsas após a desmutualização e consolidação, especialmente na 

Europa, mostra o fortalecimento dessas empresas, o que contribuiu para o 

fortalecimento comercial a melhoria da posição regional desse novo tipo de bolsas.  

 

Este capítulo mostrará a evolução dos mercados europeus e norte-americanos, a 

consolidação de novos modelos e estruturas comerciais e de negócios para essas bolsas, 

bem como abordará as recentes transformações nas bolsas norte-americanas, com as 

conseqüências dessas transformações para as bolsas da região latino-americana. 

 

 

2.2. Sistemas Eletrônicos de Negociação no Centro do Desenvolvimento do 
Mercado de Capitais Europeu 

 

Os primeiros focos de alteração da estrutura corporativa das bolsas foram percebidos 

ainda em meados dos anos 1990. Essas tendências em pouco tempo foram absorvidas 

por bolsas em praticamente toda a região e, como se percebeu mais tarde, estimularam 

alterações na estrutura de intermediação e gestão das bolsas também na América do 

Norte. 

 

A estrutura de propriedade e de intermediação característica das bolsas em todo o 

mundo até o início dos anos 1990 era baseada em intermediários, principalmente 

corretoras de valores, com acesso exclusivo e irrestrito ao ambiente de negociação das 

bolsas. Tal exclusividade era obtida em função da aquisição do título patrimonial da 

bolsa de valores, que proporcionava, simultaneamente, acesso à negociação e a 

propriedade da bolsa, permitindo que intermediários fossem os proprietários das bolsas.  

 

A organização sob a forma de associação mútua e sem fins lucrativos permitiu que as 

bolsas revertessem, durante um longo período, parte de suas receitas para investimentos 

em benefício do desenvolvimento do mercado de capitais de seu país. Desta forma, 

intermediários e participantes do mercado utilizaram-se das estruturas e da manutenção 
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financiadas pela bolsa, isentando intermediários de investimentos para a ampliação dos 

negócios, uma vez que as taxas a serem pagas para a utilização da infra-estrutura 

desenvolvida pela bolsa eram marginais. 

 

Na qualidade de proprietários, os intermediários também são os tomadores de decisões 

na gestão da bolsa e usuários diretos dos serviços por ela prestados, o que acabou 

evidenciando um conflito de interesses que se mostrou um desafio para a 

implementação de novas tecnologias.  Nesse sentido, cabe às bolsas estabelecer as 

regras para a proteção dos interesses públicos que possam afetar de forma negativa seus 

próprios propósitos comerciais, assim como administrar e controlar a sua execução. No 

entanto, ao gerirem a bolsa como empresa, os proprietários têm de tomar decisões 

relativas aos investimentos, que ao mesmo tempo melhoram a qualidade dos serviços 

prestados no mercado e diminuem os resultados financeiros da instituição. 

 

Sempre sob a supervisão dos reguladores de mercado de capitais ou do sistema 

financeiro de seu governo e constituídas como organizações auto-reguladoras, as bolsas 

sob a forma mútua transferem aos membros a definição de regras e diretrizes de 

condução dos negócios e as práticas de auto-regulação e de governança. 

 

A relação entre gestão e negociação permitiu que as bolsas distribuíssem suas reservas 

de capital em forma de benefícios visando o desenvolvimento do mercado, como por 

exemplo, por meio da redução de custos aos intermediários e da aplicação de 

tecnologias para beneficio da indústria como um todo, inclusive de seus membros, já 

que os custos eram repartidos ou bastante reduzidos. Ainda que os lucros operacionais 

das bolsas não pudessem ser distribuídos aos proprietários, a exclusividade na 

negociação e na definição da condução dos negócios da bolsa, assim como das regras 

aplicadas ao mercado, representam benefícios inerentes à propriedade dos 

intermediários dos mercados, o que tornou a associação à bolsa um investimento de 

negócios para intermediários. 

 

Essa situação respondeu de forma sensível à abertura financeira da economia mundial, 

quando a participação de investidores institucionais tornou-se relevante e pressionou os 

mercados por uma estrutura mais adequada de custos e serviços. O principal objetivo 

dessa mudança foi a redução de custos de intermediação das operações e, para tanto, as 
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bolsas tiveram de implementar sistemas de negociação mais ágeis e eficientes, o que 

pressupôs aportes financeiros na estrutura tecnológica das bolsas.  

 

Para os intermediários, a redução de custos de negociação representou mais do que 

simplesmente diminuir as taxas de operação praticadas; tornou-se uma mudança do 

modelo de intermediação, pois permitiu que os custos fixos de operação e de 

manutenção de operadores em pregão se reduzissem. 

 

Essa melhoria da eficiência dos mercados para a redução de custos embalou 

significativos investimentos em tecnologia. Alterar o então utilizado modelo de 

apregoação a viva voz por um sistema de negociação exigiu, sobretudo, o custo 

financeiro, das bolsas e de seus membros, para o acompanhamento tecnológico dessas 

estruturas, além de um esforço para o treinamento de suas equipes.  

 

Desta forma, as adaptações tecnológicas despontaram no mercado europeu ainda nos 

anos 1980 e a concorrência estimulou as mudanças que se viram nos anos seguintes. 

Londres foi a primeira praça a adotar novas aplicações, o que levou as outras bolsas da 

Europa a buscarem novas soluções para seus pregões. O chamado “Big Bang”, pacote 

de reformas implementado no mercado inglês em 1986, permitiu o acesso de bancos e 

outras instituições financeiras na intermediação das operações na London Stock 

Exchange (LSE), desregulamentou as taxas de corretagem dos intermediários 

objetivando impulsionar a concorrência entre as instituições e introduziu o sistema 

eletrônico SEAQ52 em substituição ao modelo original de apregoações a viva voz, de 

forma que os formadores de mercado53 pudessem disseminar suas cotações ao 

mercado54.  

                                                           
52Mais adiante foi implementado o SEAQ-I, plataforma de disseminação de cotações de ativos 
estrangeiros listados para negociação no mercado londrino, com a negociação de formadores de mercado. 
Outra medida de flexibilização regulatória naquele mercado foi a eliminação do stamp duty, imposto 
sobre volumes negociados para ações estrangeiras, que resultou na atração de grandes investidores 
institucionais, especialmente baseados nos EUA, a aplicarem em ações européias em geral na LSE (Steil 
et al, 1996). 
53 A função clássica dos formadores de mercado é acomodar a chegada não sincronizada de ordens dos 
participantes, geralmente intermediários, de forma imediata e contínua para vender ações a compradores e 
comprar ações de vendedores (Steil et al, 1999: 70). Os usuários desse modelo no mercado norte-
americano estão descritos no Quadro 7 deste trabalho. 
54 Esse modelo de negociação permite que corretores em geral e formadores de mercado ofereçam ao 
mercado cotações de compra e venda para os papéis, já que esses intermediários são obrigados a dar 
liquidez ao mercado, mesmo quando não há ofertas de outros participantes para compra e venda. 
Especificamente para a LSE, já nos primeiros anos da década de 1990 percebeu-se que o modelo não se 
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Em pouco tempo, a LSE fortaleceu seu mercado e continuou atraindo a atenção de 

investidores e emissores estrangeiros. Para enfrentar a concorrência da Bolsa de 

Londres, as demais bolsas da região buscaram novas alternativas visando a exposição de 

seus mercados, por meio da atração de investidores estrangeiros na negociação, ou ainda 

a manutenção da suas empresas no próprio mercado doméstico.  

 

A Bolsa de Paris manifestou seus primeiros ajustes ao “Big Bang” em 1988, por meio 

da liberalização de taxas de corretagem e da participação de outros tipos de instituição 

financeira na intermediação. Entretanto, seu principal trunfo para a competição com a 

LSE foi instituir um modelo negociação eletrônico dirigido por ordens, o que conferiu 

mais transparência à disseminação das cotações e às negociações, e permitiu a 

participação dos intermediários no mercado de forma eqüitativa, questão vista pelos 

participantes do mercado como um diferencial importante em relação ao modelo de 

formadores de mercado da LSE. 

 

Com o alastramento da tendência de negociação eletrônica na Europa, as demais bolsas 

da região promoveram importantes mudanças utilizando a tecnologia para criar novos 

mecanismos de negociação, primando pelo modelo de intermediação dirigido por 

ordens. Na Alemanha, a Deutsche Börse implementou o sistema de negociação XETRA 

em 1988, enquanto Milão, Bélgica, Amsterdã e Madri adotaram outras plataformas com 

o mesmo modelo e abriram, cada uma a seu modo, a possibilidade de outras instituições 

de mercados tornarem-se membros e intermediários em seus mercados. 

 

Mais do que aprimorar o sistema de intermediação para a redução de custos de 

operação, a adoção de funcionalidades eletrônicas de negociação se mostrou uma 

resposta definitiva para os rumos que o mercado de capitais mundial tomou. Além da 

automatização de intermediários, de bolsas e de mercados, essa informatização do 

mercado de ações europeu emergiu uma nova competição entre as bolsas, desta vez, 

pelo modelo dirigido por ordens de operação do mercado, que se mostrou fundamental 

para proporcionar transparência e eficiência na realização dos negócios. 

 

                                                                                                                                                                          
adaptava às necessidades dos investidores, pois a diferença entre os preços das cotações dos formadores 
de mercado e dos demais participantes do mercado se mostraram muito grandes, desestimulando a 
participação dos investidores estrangeiros naquele mercado, razão pela qual em 1995 a LSE reorganizou o 
seu modelo de negociações utilizando uma nova plataforma dirigida por ordens. 
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Com o domínio de bolsas adeptas à estrutura de sistemas dirigidos por ordens, a LSE 

pôde constatar a preferência dos investidores por esse modelo de intermediação em 

detrimento do modelo de formadores de mercado, que favorecia a diferenciação de 

preços para as ofertas de compra e de venda. Em pouco tempo, essa se mostrou uma 

alternativa incapaz de oferecer ao mercado a eficiência demandada por seus 

participantes – investidores, intermediários e emissores. 

 

Em meados dos anos 1990, o mercado de ações europeu também testemunhou a 

concorrência das novas empresas de intermediação de ativos fora de bolsa, os chamados 

Sistemas Proprietários de Negociação (Proprietary Trading System - PTS). Essas 

estruturas utilizaram-se do eminente avanço da tecnologia para a negociação justamente 

no momento em que a Internet despontava como revolução no cenário tecnológico. A 

concorrência à LSE se manifestava não apenas pelas demais bolsas, usuárias do modelo 

dirigido por ordens, mas de forma ainda mais expressiva com a criação da Tradepoint55, 

um sistema de intermediação sob a forma de um PTS que permite o acesso direto à 

negociação para investidores.    

 

No modelo dirigido por ordens do Tradepoint, as ofertas sequer eram submetidas aos 

intermediários da Bolsa de Londres, de forma que os investidores tinham um canal com 

acesso direto a um livro de execução das ordens. Sem a interferência de intermediários 

na execução dos negócios, os custos da transação foram mais reduzidos do que os 

apresentados pelos formadores de mercado da LSE. Da mesma forma, a eficiência do 

sistema, com recebimento de ordens via Internet e execução eletrônica dos negócios, os 

custos fixos de operação e de manutenção dos sistemas diminuíram expressivamente a 

taxa de intermediação dos negócios.  

 

Antecedendo a acirrada competição com outras bolsas européias, a LSE vinha 

trabalhando, desde o início dos anos 1990, em uma solução alternativa para a 

                                                           
55 Em 1995, um grupo de antigos executivos da Bolsa de Londres constituiu a Tradepoint, com o objetivo 
de responder ao mercado de capitais londrino a demanda por execução rápida, a preços reduzidos, dentro 
do modelo dirigido por ordens. Atuando da mesma forma que os intermediários de bolsa, a Tradepoint 
permitia o acesso de investidores institucionais e individuais, além de instituições financeiras, de maneira 
direta sem a interferência de outros intermediários. Na prática, o Tradepoint era um intermediário que 
identificava, em seu sistema, ordens de compra e venda de seus investidores, fazendo o cruzamento das 
ofertas, de forma que os investidores tinham a execução sem a interferência de uma instituição 
intermediária que mantivesse o livro de ordens de cada ação.  
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negociação, cujo foco utilizava o modelo dirigido por ordens de acesso direto de 

intermediários ao livro de ordens da bolsa. O Sistema SETS (Stock Exchange Electronic 

Trading Service), lançado pela LSE em 1995, objetivou atender a demanda dos 

investidores no mercado londrino e, sobretudo, concorrer pela negociação de ativos das 

demais bolsas da região como resposta à competição com os PTS, que já representavam 

um importante segmento de bolsas do mercado.  Desta forma, para a LSE a demora na 

apresentação de uma solução dirigida por ordens coincidia com um novo movimento no 

sistema de intermediação eletrônica, o que fatalmente minimizaria os benefícios dessas 

mudanças em todos os mercados. 

 

Essa readequação dos mercados representou a perda de negócios para as principais 

bolsas de valores da região. O caso mais expressivo de perda de volume de negociação 

foi observado na Deutsche Börse, apesar de essa bolsa ter se mantido como o segundo 

mercado da região em termos de volume negociado. Por outro lado, a negociação dos 

volumes financeiros aumentou em bolsas menores da região, como a Bolsa da Suíça e 

de Estocolmo, o que representou uma importante mudança nos padrões de concorrência, 

embora as Bolsas de Paris e de Londres tenham mantido sua posição relativa mesmo 

com a ligeira redução de seus volumes, como pode ser verificado no Gráfico 6. 

 

Não por acaso, as Bolsas de Estocolmo e da Suíça foram bolsas pioneiras na 

implantação de sistemas de negociação considerados eficientes. Contudo, o fato que 

marcou a evolução dessas duas bolsas pode ser explicado pela mudança em sua gestão 

corporativa. Em 1993, a Bolsa de Estocolmo tornou-se a primeira bolsa desmutualizada 

da história e passou a ser administrada pelo Grupo OM, uma empresa de tecnologia 

focada no desenvolvimento de sistemas eficientes e no “estado da arte” para mercados 

financeiros, conforme aborda a próxima seção. 

2.2.1. As Bolsas da Escandinávia  

 

Em 1993, adicionalmente aos obstáculos para a atração dos investidores que se 

configurariam a partir da entrada do euro, a Bolsa de Estocolmo (SSE), então uma 

instituição mútua e sem fins lucrativos, sofreu as conseqüências do fim do monopólio na 

negociação do mercado de ações imposto pelo seu governo. Contudo, este parece ter 
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sido apenas um dos motivos que levaram a administração da bolsa a reestruturar a 

instituição nos anos seguintes.  

 

A posição do governo, que detinha 14 dos 22 assentos no Conselho de Administração 

da SSE desde o pós-guerra, representava um desconforto para os participantes do 

mercado, a ponto de o presidente da Bolsa a expressar publicamente que o Conselho 

estava demasiado amplo e fragmentado por distintos interesses, funcionando mais como 

um parlamento do que efetivamente como um órgão de decisão56. Considerando 

também a concorrência da Bolsa de Londres, que já havia abocanhado cerca de 50% do 

volume das empresas locais, e a eficiência de negociação da OM Gruppen, a bolsa sueca 

de futuros e opções criada como instituição com fins lucrativos pouco antes e operando 

com alta performance tecnológica levou os membros da SSE a reverem toda a sua 

governança e estratégia.  

 

Em 1993, a SSE deixou de ser uma instituição mútua e mudou a sua configuração para 

tornar-se a primeira bolsa de valores desmutualizada do mundo. Nos anos seguintes, a 

força operativa e a eficiência da SSE como uma corporação fez com que seus donos 

aceitassem uma oferta da OM Gruppen visando a integração vertical das duas 

companhias, criando assim a OMX Group57.  

 

O desenvolvimento daquele mercado foi expressivo nos anos seguintes à transformação 

corporativa e estratégica. Como resultado, ao final de 2005 o grupo OMX contemplava 

seis bolsas da região nórdica, quais sejam: Bolsa de Copenhagen, Bolsa de Estolmo, 

Bolsa de Helsinki, Bolsa de Riga, Bolsa de Tallinn e Bolsa de Vilnius. Ademais, o 

Grupo atualmente desenvolve sistemas de serviços de compensação e liquidação para 

outras bolsas, diversas câmaras de compensação na Europa e na Ásia, além de sistemas 

de apoio aos demais serviços do mercado de capitais no mundo. 

 

                                                           
56 Lee (1998:36) 
57 As informações sobre a fusão podem ser encontradas em Lee (1998) e no website do grupo: 
www.omxgroup.com.  
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Os resultados financeiros das bolsas membros do Grupo OMX são expressivos. Desde o 

ano 2000, os custos ajustados vêm sendo reduzidos ano-a-ano, enquanto as receitas58 

ajustadas crescem cerca de 50% anualmente. Para os acionistas da OMX, os lucros nos 

anos de 2004 e 2005 foram significativos, especialmente considerando a associação de 

novas bolsas ao grupo, uma vez que várias bolsas de outros mercados passaram a 

utilizar a plataforma OMX.  

 

Apenas em 2005, a Bolsa de Copenhagen passou a fazer parte do Grupo, o que 

representou a adesão de um importante mercado de derivativos e de renda fixa europeu. 

Com isto, o Grupo mostra uma sinalização que visa o seu fortalecimento nos próximos 

anos, apresentando objetivos ambiciosos de se transformar em uma referência mundial 

em tecnologia para mercados de capitais. 

 

2.2.2. A Relação entre a Integração Monetária e Financeira Européia com 
o Mercado de Ações da Região  

 

A seção anterior mostrou que os mercados de ações europeus passaram por uma 

mudança estrutural importante nos anos 1990. Associadas a essas mudanças, novas 

estruturas regulatórias também foram direcionadas na região durante o período em 

função da Integração Monetária da Comunidade Européia.  

 

Em 1985, a Comissão Européia preparou um documento denominado “Completing the 

Internal Market” cujo objetivo foi criar um sistema único para os mercados da região, 

fundamentado no desenvolvimento de mecanismos para estímulo à concorrência entre 

as bolsas em busca das companhias da região e atingir um nível de integração por meio 

de uma rede única de cotações de empresas da região59.  

 

Apesar das tentativas de integração dos mercados de capitais sob a orientação da União 

Européia não terem caminhado para uma unificação, o cenário de competição acirrada e 

                                                           
58 Segundo OMX, 2006, as receitas do grupo em 2005 foram compostas da seguinte forma: negociação 
dos mercados nórdicos – 45%, venda de serviços de tecnologia para mercados – 40% e serviços de 
informação e novos mercados – 15%. 
59 Uma das propostas apresentadas previa a criação de uma alternativa eletrônica de conexão entre os 
mercados chamada Euroquote, que em pouco tempo mostrou-se uma tentativa mal sucedida em razão da 
divergência de interesses entre praticamente todos os membros da região. 
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a necessidade de implementação de alta tecnologia para atendimento das demandas do 

buy side60 evidenciaram um movimento de aprimoramento dos mercados e de 

consolidação entre algumas bolsas da região, sem que tivessem sido sacrificadas as 

praças financeiras de cada país.  

 

O início dos anos 1990 foi marcado por integrações intra-mercados, com a associação 

das bolsas de um mesmo país, já que boa parte das economias possuía uma bolsa para 

cada tipo de mercado (ações, derivativos, commodities, opções) ou ainda, mais de uma 

bolsa de valores, como demonstra o ANEXO I. No entanto, após a implementação de 

sistemas eletrônicos de negociação no início da década de 199061 pelas bolsas da região, 

a concorrência ultrapassou os obstáculos domésticos e caminhou de forma 

transfronteiriça. Com isto, muitas bolsas readequaram suas estratégias vislumbrando a 

consolidação de vários mercados e/ou bolsas dentro de seu próprio país, como 

apresentará este trabalho mais adiante.   

 

Também foram observadas algumas iniciativas multilaterais de associação de bolsas62, 

todas insatisfatórias, uma vez que a Bolsa de Londres mantinha liderança na listagem de 

empresas de outros países da Europa. Ressalte-se que a listagem internacional de 

empresas, mesmo que em sua própria região, fragmenta a liquidez de suas ações entre 

os vários mercados de listagem, como apresentou a seção 1.2 deste trabalho. 

 

Com o insucesso dos intentos multilaterais, as bolsas receberam o apoio de seus 

governos e reguladores para desenvolver o mercado de ações da região, cujos trabalhos 

já caminhavam em direção à integração monetária dos membros da União Européia. A 

                                                           
60 Expressão em inglês utilizada pelo mercado para indicar o mercado comprador, ou os investidores.  
61 Segundo Steil (1996: 24), o volume de negócios em alguns mercados se reduziu logo após a 
implementação dos sistemas eletrônicos, como na França e em Madri. Já em Milão o aumento dos 
negócios parece ter sido reflexo da regra de obrigatoriedade de negócios com ações serem realizados na 
própria bolsa, aplicada na mesma época. 
62 O Nordquote foi lançado em agosto de 1994 pelas bolsas nórdicas, com o objetivo de tornar-se uma 
plataforma de divulgação e negociação das 100 ações mais importantes listadas nas bolsas da região, cujo 
insucesso foi atribuído à grande atividade dessas empresas na LSE, onde as cotações e negócios com 
esses papéis eram majoritariamente realizados. Outro intento - Eurolist – partiu em 1995 da Federação 
Européia de Bolsas de Valores (FESE), com o propósito de concentrar a listagem de todas as empresas 
européias e de eliminar a fragmentação de liquidez com a múltipla listagem nos mercados da região. O 
emissor pagaria uma única taxa de emissão para a bolsa do país onde estava sediado e teria um 
‘passaporte’ para o acesso a todos os mercados, o que implicaria na adoção, mais adiante, de uma 
plataforma comum entre todas as bolsas. Contudo, diante da concentração da liquidez, logo se vislumbrou 
que a maior parte dos negócios seria realizada por formadores de mercado londrinos e um outro mercado 
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solução escolhida para os mercados de capitais da região envolveu alternativas de 

acesso remoto de intermediários estrangeiros63 - e conseqüentemente de investidores - 

constituindo o objetivo de interconectar sistemas de duas bolsas para permitir o acesso 

de intermediários de cada bolsa à outra bolsa, sem a necessidade de presença física no 

outro mercado. Os resultados práticos esperados com o acesso remoto eram a redução 

dos custos de implementação tecnológica e de negociação,  uma vez que o intermediário 

local enviaria as ordens para o sistema, assim como a  melhoria do fluxo de informações 

e da transparência promovidos por meio dos sistemas.  

 

A diferenciação de regras e práticas de mercado em cada um dos países da região 

demonstrou ser uma barreira à integração. Nesse sentido, cabe mencionar que desde 

1985, a Comissão da Comunidade Européia já havia implementado medidas para o 

passaporte de investimentos64, uma sinalização de que as autoridades reconheciam a 

importância dos mercados de capitais e de valores mobiliários para o sucesso da 

unificação monetária. Com a Diretiva de Serviços Financeiros, implementada em 1993, 

uma importante etapa da Integração também já estava cumprida, com requisitos 

mínimos para a operação de fundos de investimento da região implementados 

(ÁSGEIRSSON, 2004). 

 

Considerando o reconhecimento dos governos acerca da necessidade da aproximação 

dos mercados de capitais dos países membros, em meados da década de 1990 a 

harmonização de elementos básicos dos serviços de investimentos e de valores 

mobiliários haviam sido alcançados, com a colaboração fundamental dos governos no 

sentido da supervisão de critérios comuns (QUADRO 6). Isto quer dizer que a própria 

Comissão Européia já havia emitido pareceres sobre a necessidade de reconhecimento 

mútuo e de harmonização mínima dos critérios de regulação dos mercados de valores da 

região 

 

Segundo Ásgeirsson (2004), enquanto as principais questões relacionadas à 

harmonização haviam sido abolidas dos critérios mínimos com o objetivo de facilitar a 

                                                                                                                                                                          
líquido não se desenvolveria, sob pena de acabar com a exposição das companhias junto aos investidores 
(STEIL, 1996:68). 
63 Modelo conhecido como foreign remote membership 
64 O passaporte de investimentos permite aos investidores adquirirem cotas de fundos estabelecidos em 
qualquer país membro da Comunidade. 
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implementação da moeda única durante toda a década, a partir da implementação do 

“euro” os trabalhos mais específicos de cada setor foram reiniciados. Foi assim que em 

maio de 1999 a Comissão Européia emitiu o documento Financial Services Action Plan 

(FSAP) estabelecendo  42 medidas65 que visavam o fortalecimento da regulação dos 

serviços financeiros e do mercado de valores mobiliários, fixando o ano de 2004 como 

prazo para o cumprimento das questões pelos países membros. Dentre outras questões 

importantes relativas à regulamentação, o FSAP prevê o estabelecimento de 

mecanismos de competição para intermediários e, principalmente, a eliminação de 

barreiras para a integração dos mercados de capitais. 

Quadro  6: Principais Pontos para a Harmonização do Mercado de Valores Mobiliários Europeu 

- harmonização das legislações sobre a admissão de valores mobiliários à 
cotação em bolsa, obrigação de informações aos investidores e medidas de proteção 
- obrigatoriedade de publicação periódica das contas das sociedades com ações 
cotadas em bolsa 
- liberdade de venda de participações de fundos de investimento com princípio 
de reconhecimento mútuo das legislações dos Estados Membros e aplicação do controle 
por parte do país de origem ou da sede do fundo 
- reconhecimento mútuo do projeto a ser publicado para a admissão à cotação 
em bolsa de projeto já aprovado por outro Estado Membro 
- obrigatoriedade de publicação de informações quando da aquisição ou alienação 
de uma participação importante em uma sociedade cotada em bolsa ... e de casos de 
oferta pública de ações 
- regulamentação das ofertas públicas de compra, permitindo a igualdade de 
oportunidades 
- harmonização de impostos indiretos sobre operações com valores mobiliários 
- coordenação das regulamentações sobre as operações de insiders (privilegiados 
com informações) 
- cooperação no sistema de conexão de bolsas na Comunidade Européia, através 
do IDIS - Interbourse Data Information System, e de um sistema de compensações das 
transações de valores mobiliários 

 Fonte: THORSTENSEN (1992:186-187) apud PEREIRA (1998:32) 

2.2.3. Modelo de Harmonização de Mercados 
 

A principal referência para a harmonização da regulamentação e viabilidade de criação 

de um passaporte único entre os países-membros da CE, autorizando o desenvolvimento 

de atividades em toda a União Européia, e para a definição de critérios de supervisão 

das instituições bancárias, com o intuito de garantir que todas as empresas de prestação 

                                                           
65 O documento reconhecia que os mercados de capitais eram segmentados e definiu as áreas de foco para 
a unificação: (1) a revisão do processo legislativo de forma que pudesse acompanhar de forma mais 
rápida e adequada o desenvolvimento e os desafios do setor; (2) modernização dos produtos financeiros 
de ‘varejo’, (3) conclusão da unificação de mercado para produtos financeiros; (4) revisão dos 
mecanismos de supervisão e cooperação regulatória e; (5) outras medidas como a integração da infra-
estrutura, da aplicação efetiva da competição e de medidas de proteção e harmonização (ÁSGEIRSSON, 
2004: 53). 
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de serviços financeiros da União Européia não sofram desvantagens competitivas ao 

iniciar suas atividades em outro país da comunidade, foi o reconhecimento mútuo, 

questão fundamental para que todos os membros reconhecessem a validade das leis, 

regulamentos e padrões estabelecidos em cada um dos mercados anteriormente à 

unificação, criando um padrão mínimo de harmonização de regras e princípios para 

todos os países da União Européia. 

 

A interpretação sobre a replicação de esforços com a manutenção de distintas bolsas na 

Europa operando sob um mesmo esquema de negociação, o modelo dirigido por ordens, 

evidenciaram discussões a respeito da viabilidade de consolidação do mercado. 

Adicionalmente, Steil (1996: 134) indica que a integração monetária na Europa 

evidenciou a necessidade de criar mecanismos de cooperação transfronteiriça (cross 

border) dos países da região, inclusive prevendo a coordenação e a troca de informações 

entre os reguladores, especialmente sobre o pós-negociação nas bolsas.  

 

Nesse sentido, houve um debate sobre a necessidade de um órgão regulador comum, ou 

de uma SEC européia tal como se criara um BCE, ou mesmo de uma alternativa 

unificada dos mercados de ações foram rapidamente abandonadas. Um único regulador 

certamente buscaria uniformizar regras e centralizar os poderes sobre o mercado, pontos 

desnecessários frente à já acordada cooperação entre os reguladores. O autor aponta 

também que, sob o ponto de vista da convergência das bolsas, a efetiva liberação do 

mercado de ações na Europa não depende de diretivas ou de qualquer tipo de 

centralização de normas ou poderes, já que há uma agressiva pressão natural dos 

participantes do mercado em busca de oportunidades comerciais transfronteiriças. Esse 

conceito seria revisto mais adiante a considerar elementos como redução de custos e 

otimização de plataformas de negociação “chanceladas” por clientes, como será 

apresentado mais adiante. 

 

Uma outra linha de integração foi avaliada por sugestão da delegação francesa, sob a 

perspectiva de uma consolidação de roteamento de ordens de investidores da região para 

a execução nas bolsas da região. Para isto, seria necessário que um sistema de 

divulgação de cotações das ações da empresa fosse disseminado em uma plataforma 
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única, denominado Euro-ITS66, que faria uma interface com todas as bolsas para a 

divulgação dos preços das ofertas de compra e venda para que o investidor pudesse 

executá-la na bolsa que apresentasse a melhor oportunidade. 

 

Entretanto, concluiu-se que a imposição do Euro-ITS implicaria em perda para os 

mercados e segundo AMIHUD e MENDELSON (1991:90) apud Steil (1996: 119, 

tradução nossa) “um sistema de roteamento do tipo ITS é, na verdade, pior do que não 

ter qualquer sistema, em razão de seus negativos efeitos sobre os incentivos para 

promover imediatismo e liquidez”, o que significa dizer que o investidor, de qualquer 

forma, procurará pelo ambiente onde a ordem possa ser executada imediatamente – ou 

com maior rapidez  e o roteamento de execução poderia levar um certo tempo, com o 

risco de o preço haver ter se alterado até a execução. Adicionalmente, o ITS violaria 

outras regras secundárias de prioridade que existem em mercados, especialmente nos 

dirigidos por ordens, de execução de acordo com o tempo de chegada e o tamanho da 

ordem e, dentre outros motivos, basicamente restringiria a liquidez dos mercados.  

 

Paralelamente aos esforços dos governos para a unificação dos mercados de capitais da 

Europa, as bolsas de valores buscavam alternativas de prazo mais curto para a efetiva 

integração sem que fosse necessário aguardar a harmonização dos critérios mínimos de 

regulamentação até 2004. Considerando que boa parte das bolsas da região já havia 

dissociado a estrutura de propriedade da intermediação com a desmutualização, o 

ambiente competitivo das bolsas também demonstrava o crescimento da relevância de 

atividades pré e pós-negociação. Mais do que elementos importantes para a eficiência 

da negociação nos mercados, esses serviços dependiam igualmente do avanço da 

tecnologia para se desenvolver.  

 

Algumas bolsas buscaram, dessa forma, construir um grupo de serviços que envolvesse 

não apenas mercados para a negociação de ações, mas também a inclusão de serviços de 

custódia, liquidação e de negociação de outros tipos de ativos, como mercados futuros. 

O caso do Grupo Euronext ilustra bem essa argumentação e demonstra que as mudanças 

no mercado de capitais da Europa acabaram tendo importantes conseqüências em outras 

regiões do mundo. 

                                                           
66 O nome ITS é a sigla em inglês para Intermarket Trading System e uma alusão ao modelo utilizado nos 
EUA, que será apresentado na próxima seção.  
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2.2.4. O Desenvolvimento do Grupo Euronext  

 

A Bolsa de Paris (SBF) foi a primeira bolsa a reformar seu mercado de ações logo após 

o anuncio do Big Bang da LSE. Criou uma estrutura tecnológica importante e alterou a 

configuração de seus membros e intermediários. Uma integração horizontal dos 

mercados de ações (a vista), futuros e opções, seguida de uma consolidação vertical 

com a SICOVAM, câmaras de compensação do mercado francês67, se concretizou ainda 

no início da década de 1990, como parte de um objetivo inicial de criar uma 

interconexão entre oito bolsas da região para criar um livro centralizado de ordens pan-

europeu para as ações dos mercados envolvidos.  

 

Embora os planos de incorporar todos os mercados não tenham sido bem sucedidos, a 

SBF ganhou êxito com a criação da EURONEXT, uma iniciativa de integração entre 

bolsas de mais de um país, implantada em setembro de 2000. A nova empresa contou 

com a associação de três bolsas de valores que tinham dois pontos fundamentais em 

comum: haviam implementado uma mudança importante em sua governança nos 

últimos anos e, principalmente, utilizavam o NSC68 como plataforma de negociação 

para ações e produtos derivativos. A associação foi organizada com a Bolsa de Paris, a 

Bolsa Amsterdã (ASX) na Holanda, que já havia promovido uma integração vertical da 

negociação com a depositária para o mercado de ações, e com a Bolsa de Bruxelas 

(BSX) na Bélgica, que também havia previamente integrado verticalmente a negociação 

e os serviços da CSD belga para o mercado de ações, cujo objetivo era  oferecer maior 

liquidez e menores custos de transação aos participantes do mercado.  

 

Estruturada de forma desmutualizada, a EURONEXT N.V. tornou-se um grupo de 

prestação de serviços financeiros para mercados de ações, derivativos e com serviços de 

compensação e liquidação, organizado sob uma holding holandesa, e cujas ações estão 

listadas no mercado francês.,  

O objetivo de tornar-se um grande grupo de mercados financeiros na Europa, para 

concorrer com a LSE e a Deutsche Börse, estimulou grupo Euronext NV a comprar,  em 

janeiro de 2002, a LIFFE (sigla em inglês para London International Financial Futures 

                                                           
67 A atividade de depositária central das ações (parte das funções de uma CSD completa juntamente com 
as atividades de compensação e liquidação) continua segregada. 
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and Options Exchange), associando às outras bolsas também o mercado de futuros e de 

opções inglês. Evidentemente, a perda do mercado de futuros representou um forte 

golpe para a LSE, cujos membros há tempos avaliavam a proposta de venda de seus 

títulos para o Grupo OMX, o que faria o mercado londrino tornar-se parte das bolsas 

escandinavas para criar outra associação de bolsas na Europa, focadas na eficiência de 

seus mercados. Um mês após a compra da LIFFE, a Euronext adquiriu também a Bolsa 

de Valores de Lisboa e Porto, em Portugal, abarcando assim, bolsas de cinco países da 

região, negociando diferentes produtos sob uma mesma alternativa tecnológica, a 

plataforma NSC. 

Em dezembro de 2003, o Grupo Euronext conseguiu comprar 49% das ações da 

LCH.Clearnet, companhia criada a partir da associação da London ClearingHouse 

(LCH) com a Clearnet, a maior provedora de serviços de compensação e liquidação com 

contraparte central (CCP) da Europa. Finalmente em novembro de 2004, a integração da 

Euronext apresenta as características atuais, em que as operações estão debaixo de uma 

única plataforma de negociação para mercados de renda variável, com o NSC, e para 

mercados derivativos, denominado LIFFE CONNECT®.  

Cabe ressaltar ainda que o grupo Euronext oferece acesso remoto a outros mercados 

para seus membros, sem a necessidade de compra de direito de negociação, através de 

uma política de membros cruzados e acordos de acesso cruzado com outras bolsas69. 

 

                                                                                                                                                                          
68 Ao final do ano de 2005, mais de vinte mercados em todo o mundo utilizavam esse sistema, incluindo a 
BOVESPA, no Brasil, que o implementou em dezembro de 1997. 
69 Os acordos foram firmados: via Paris, com a Swiss Exchange (março/1999) e com a Bolsa de 
Luxemburgo – estendido (novembro/2000) para todos os mercados da Euronext, e com a Warsaw Stock 
Exchange (fevereiro/2002). 
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2.2.5. As Tentativas de Consolidação com a Bolsa de Londres  

 
Seguindo a tendência de praticamente todos as bolsas na Europa, a LSE tornou-se uma 

empresa inglesa desmutualizada no ano 2000 e, desde julho de 2001, suas ações estão 

listadas na própria bolsa. O maior mercado a vista de negociação de ações do Reino 

Unido apresenta, contudo, participação restrita no mercado de derivativos, 

especialmente em razão de a LIFFE, principal empresa para o segmento na Europa, 

estar sob o guarda-chuva da Euronext70. 

 

Diante da sua tradição na atração da listagem de empresas estrangeiras e na sua 

importância estratégica para a integração do mercado de capitais na Europa, desde o ano 

2000 várias bolsas da região buscaram a associação ou a compra da LSE. Ainda nesse 

ano, o mercado testemunhou as frustradas tentativas de associação com a Deutsche 

Börse para a criação da iX – uma nova bolsa pan-européia cuja sinergia poderia 

beneficiar ambos os mercados, assim como o famoso takeover71 hostil de aquisição das 

ações da LSE pelo Grupo OMX.  

 

Durante o ano de 2005, disputas pelo controle da LSE foram travadas entre a Euronext e 

a Deutsche Börse, embora aparentemente as ofertas de preço por ação oferecida pelos 

potenciais compradores não tenham agradado aos acionistas da LSE, majoritariamente 

importantes bancos locais e investidores institucionais. 

 

A Deutsche Börse AG é uma companhia alemã desmutualizada em 1992, cujas ações 

estão listadas na própria bolsa desde 2001, e opera uma estrutura integrada vertical e 

horizontalmente detendo, juntamente com a SWX Group Zurich, 100% da câmara de 

compensação de seu mercado (a Eurex Clearing AG), enquanto detém 100% da 

empresa prestadora de serviços de compensação, a Clearstream. Proposta, apresentada 

em 13 de dezembro de 2004 pelo CEO da DB, Weiner Seifert, para a compra da LSE 

                                                           
70 Cabe ressaltar que Os serviços de liquidação do mercado inglês são providos por meio de contrato entre 
a LSE e a LCH.Clearnet (também empresa do Grupo Euronext) e pela CREST.  
71 Takeover é a expressão em inglês para a tomada de poder. No caso do takeover hostil da OMX pela 
LSE, três ofertas para a compra das ações dos membros da LSE foram feitas pela totalidadade das ações 
da bolsa, sendo que a última foi em valor muito superior às ofertas anteriores. Ainda assim, não houve 
consenso entre os membros pela venda, razão pela qual a OMX não prosseguiu com as ofertas.  
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por ₤1,35 bilhões, é confirmada pela LSE, que uma semana depois inicia, também, 

conversas com a Euronext, que confirma interesse na compra das ações72.  

 

A sucessão de ofertas e conversas ocorreu sem definição, sobretudo porque membros da 

DB forçaram a retirada da oferta, por estarem duvidosos quanto aos objetivos de 

competição e de implementação de serviços de negociação no mercado britânico e 

preocupados com a perda da importância do mercado alemão73. 

 

Em outubro de 2005, o United Kingdom Competition Commission (UKCC), órgão de 

defesa da competição britânico, emitiu um extenso parecer sobre a tentativa de compra 

da LSE pela Euronext e pela DB alegando, dentre outras questões relacionadas à 

competição entre os sistemas de negociação e à concorrência entre intermediários, que a 

compra de qualquer das duas instituições as tornaria uma instituição de monopólio de 

serviços pós-negociação na Europa.  

 

No caso da compra da LSE pela Euronext, o grupo deterá a maioria das ações da 

LCH.Clearnet, o que aos olhos da UKCC representa um monopólio sobre os serviços 

que pode não apenas elevar os custos dos serviços mas, principalmente, por favorecer a 

tomada de decisões sobre a câmaras de compensação não apropriadas para o mercado 

inglês. 

 

Por outro lado, na eventualidade de a DB adquirir a LSE, a provedora de serviços pós-

negociação provavelmente será alterada para a EUREX, o que igualmente ocasionará 

um monopólio e poderá acarretar danos à estrutura de intermediação e de prestação de 

serviços do mercado britânico.  

 

O relatório da UKCC finalmente apresenta recomendações sobre as formas de evitar 

esse imbróglio, atestando que a contratação de uma nova empresa prestadora de 

serviços pós-negociação é o mais indicado caso a Euronext vença a disputa, enquanto 

                                                           
72 Dados da UK Competition Commission, 2005: 4. 
73 O processo de oferta da DB pela LSE foi bastante conturbado e ao final, culminou com a demissão de 
Seifert, Chief Executive Officer, do presidente do Conselho e de mais quatro executivos da bolsa alemã. 
Segundo a edição do dia 10/05/2005 do jornal inglês Financial Times, uma parte dos críticos à aquisição 
da DB apontou que a compra foi motivada pelo desejo do CEO da DB, Sr. Seifert, de ‘expandir seu 
império’, já que havia transformado a provincial Bolsa de Frankfrut em um centro internacional líder de 
negociação nos doze anos em que esteve à sua frente.  
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que a manutenção da LCH.Clearnet deve ser preservada caso a DB compre a LSE. 

Ambas as bolsas se opuseram às sugestões, alegando que o fato de não utilizar a mesma 

empresa de prestação de serviços no mercado original da bolsa compradora e no 

mercado britânico não promoverá a sinergia esperada entre sistemas e, 

conseqüentemente, impedira a redução de custos de operação e venda de serviços, 

questão fundamental para a definição da compra.  

 

Antes de observar algum desfecho à aquisição da LSE pelas duas bolsas, ainda no final 

de 2005, um grupo australiano de consultoria e prestação de serviços para mercados 

financeiros, representando um banco de investimentos, denominado Macquarie Group74, 

ofereceu ₤1,48 bilhões pela compra total das ações dos investidores da LSE, oferta mais 

uma vez rejeitada por parte dos membros da bolsa sob a alegação de que a companhia 

australiana estivesse interessada em aplicar o dinheiro de forma especulativa, para poder 

vender as ações pouco tempo depois por um preço maior, fazendo assim o papel do 

investidor capitalista. Desde essa oferta, o mercado vem debatendo as razões para a 

compra de uma bolsa por uma instituição que não seja outra operadora de mercados de 

ações, caso típico ocorrido com o Grupo OMX, com a aquisição de várias bolsas na 

região da Escandinávia por uma empresa provedora de serviços de tecnologia para o 

mercado financeiro.  

 

Em janeiro de 2006, após as falhas tentativas de Euronext e da DB em comprarem a 

LSE, aparentemente a direção de ambas as bolsas vem conversando sobre uma possível 

associação dos mercados alemão com os mercados de ações e derivativos francês, 

holandês, belga, português e de futuros inglês. Mais adiante, em fevereiro do mesmo 

ano, o NASDAQ fez uma oferta de compra das ações da LSE75, mais uma vez rejeitada 

pelos seus acionistas sob a alegação de preço inferior ao valor das ações da LSE, 

embora tenham reconhecido essa como a melhor oferta já feita para a compra da LSE. 

Entretanto, entre abril e junho do mesmo ano, 25% da LSE foi vendida ao NASDAQ. 

 

Outro importante anuncio de fusão entre bolsas foi feito em 1º de junho de 2006, pela 

Euronext e NYSE, que anunciaram sua associação para a criação do Grupo NYSE-

Euronext, o que se tornaria a primeira bolsa global do mundo, ao manter sob o grupo 

                                                           
74 Para maiores informações, a autora sugere consulta ao website: www.macquarie.com. 
75 O valor da oferta foi de ₤16,40 por ação, ou 72% superior à oferta da Macquarie. 
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sete bolsas européias e norte-americanas. O objetivo do negócio é unir forças e 

promover a sinergia entre os mercados e os sistemas de negociação, uma vez que a 

Euronext tem uma plataforma de negociação de boa aceitação por intermediários e 

investidores em praticamente todo o mundo. Na operação, as ações do Grupo NYSE 

serão convertidas em ações do Grupo NYSE-Euronext e, com isto, os acionistas da 

Euronext receberão 0,98 ações do novo grupo, além de € 21,32 por ação, enquanto 

acionistas do Grupo NYSE terão uma ação da nova companhia76. 

 

2.2.6. Consolidação de holdings no Mercado de Capitais Europeu 

 
 
Embora haja uma clara e natural tendência à integração por meio da consolidação de 

vários ambientes de negócios em um único mercado, inclusive com o apoio de boa parte 

dos intermediários da Europa, há um grupo de investidores ainda indeciso sobre o 

“momentum” e os benefícios da forma de integração, provavelmente sob o aspecto 

capitalista deste negócio.  

 

Está claro para os intermediários e investidores de ações européias, sobretudo os 

institucionais, que uma integração das bolsas na região deve priorizar as diversas 

demandas de mercado para investidores, emissores e intermediários, como a 

racionalização de custos, eficiência na execução de ordens e promoção de liquidez, 

promovendo melhor alocação de riscos e diversificação de portfólios.  

 

Contudo, diante desse cenário incerto, parece temerário prever os próximos passos e a 

evolução, mesmo que no curto prazo, da integração dos mercados de capitais na Europa. 

O único ponto de conjunção é de que os grupos Deutsche Börse AG, Euronext N.V e 

OMX Group vêm tentando há cerca de meia década definir o cenário de uma bolsa pan-

européia, ainda sem resultados concretos.  

 

Por outro lado, sob o ponto de vista organizacional, a estrutura adotada por esses grupos 

parece ter fortalecido os mercados em que operam e, sobretudo, favorecido a exposição 

                                                           
76 Fonte www.nyse.com (06/06/2006). A capitalização de mercado do grupo deve alcançar mais de US$ 
20 bilhões e, dentre os objetivos informados na coletiva de imprensa em 1 de junho de 2006, estão a 
criação de valor adicionado aos acionistas do novo grupo e a expansão geográfica de ofertas de serviços 
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das marcas de serviços criadas nesses mercados, elevando sobremaneira as receitas e os 

lucros desses grupos a ponto de permitir a tentativa ambiciosa de comprar a mais 

tradicional bolsa da Europa.  

 

Apesar da conjuntura internacional favorável à liquidez dos mercados, a evolução da 

capitalização bursátil de bolsas da Europa parece ser, em parte, resultado da mudança 

do foco e da estrutura comercial. É possível que a busca pela consolidação das bolsas 

tenha estimulado ainda mais a eficiência de alguns mercados, atraído mais investidores 

e com isto, favorecido a valorização de mercado das empresas listadas nas bolsas da 

região se comparados com as bolsas norte-americanas, com destaque para a 

capitalização do Grupo OMX, da Euronext e da LSE, (TABELA 4).  

 

Tabela 4: Evolução Anual da Capitalização de Mercado das Bolsas dos Continentes Americano e 
Europeu, Africano e Oriente Médio - Países Selecionados 

p e r ío d o 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
C o n t in e n te  A m e r ic a n o 3 1 % 1 6 % 7 %
A m e x  1 0 3 % -1 0 % 4 %
N a s d a q 4 3 % 2 4 % 2 %
N Y S E 2 6 % 1 2 % 5 %
C o n t in e n te  E u r o p e u , A f r ic a  e  
O r ie n te  M é d io

4 0 % 2 2 % 1 0 %

B o rs a  I ta l ia n a 2 9 % 2 8 % 1 %
C o p e n h a g e n 5 4 % 2 8 % *
D e u ts c h e  B ö rs e 5 7 % 1 1 % 2 %
E u ro n e x t  3 5 % 1 8 % 1 1 %
H e ls in k i 2 3 % 8 % *
L S E 3 3 % 1 4 % 9 %
O s lo 4 1 % 4 7 % 3 5 %
B M E 5 7 % 3 0 % 2 %
G ru p o  O M X 6 4 % 2 9 % 1 1 2 %
B o ls a  d a  S u íç a 3 3 % 1 4 % 1 3 %  

Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Elaboração própria. 
Nota: A partir de 2005, as estatísticas do Grupo OMX passaram a consolidar todas as sete bolsas 
associadas, incluindo Copenhagen. 
 

 

Estatísticas agregadas da WFE77 para bolsas de uma mesma região apresentaram 

números impressionantes para a evolução  das bolsas da área Europa, África e Oriente 

Médio entre os anos de 2003 e 2004: representaram 56% das receita bruta mundial 

                                                                                                                                                                          
de tecnologia e produtos de ambos os mercados. Maiores informações podem ser obtidas nos websites de 
ambas as instituições. 
77 WFE (2004) Cost and Revenue Survey. 
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obtida por todas as bolsas com fins de lucro, bem como obtiveram de 38% dos lucros 

obtidos por todas as bolsas do mundo após o pagamento de impostos, e mantiveram 

aproximadamente 13% da lucratividade de suas ações – ou de seu valor no mercado, 

indicando a região que mais cresceu naquele ano na comparação com as outras regiões, 

incluindo Américas e Ásia.  

 

Finalmente, o que se vê na Europa já é um estágio avançado de fusão de grupos de 

empresas administradoras de ambientes de negociação e de prestadoras de serviços 

relacionados pré e pós-negociação, mostrando a relevância da cadeia de prestação de 

serviços atrelada aos mercados de capitais para a promoção da consolidação de bolsas 

que visem um mercado para negociação de ações mais eficiente e competitivo.  

 

Da mesma forma, esta parece ser a preocupação fundamental dos reguladores da União 

Européia para a sobreposição dos conflitos entre órgãos reguladores e sobre o 

monopólio das holdings oriundas das fusões, o que corrobora com a necessidade de 

modernização da diretiva para a integração do mercado de capitais da região. Por esta 

razão, o documento em elaboração para a Diretiva do MiFID, que prevê elementos de 

forte estímulo à competição entre ambientes de negociação, sejam bolsas, corretoras 

(chamadas de internalizadores sistemáticos na Diretiva) ou de executores de operações 

de carteira própria, está sendo avaliado com muita atenção por todos os participantes, 

uma vez que a sua implementação, em novembro de 2007, terá como conseqüências 

uma nova dinâmica de competição entre intermediários, observando a regulamentação 

da prestação de serviços do setor vis a vis a consolidação das bolsas, com questões 

direcionadas à concentração de poderes no mercado de capitais da região, cujos 

resultados devem causar uma mudança importante nos rumos da intermediação nas 

bolsas e no mercado de capitais mundial.  

 

2.3.  Iniciativas de Consolidação no Mercado Norte-Americano 
 

Nos Estados Unidos, oito bolsas de valores organizadas como entidades auto-

reguladoras são autorizadas pela SEC a operarem todos os títulos autorizados para os 

mercados de ações, opções e derivados, como mostra o QUADRO 7. O objetivo é 

permitir que todos os mercados negociem os ativos registrados no regulador, permitindo 
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maior concorrência entre as instituições de forma a beneficiar os participantes do 

mercado.  

 

A regulação básica para essa premissa é a obrigatoriedade de todas as bolsas 

divulgarem, em um sistema centralizado de cotações, todas as melhores ofertas de 

compra e de venda disponibilizadas no livro de ordens das bolsas. Editada em 1975, a 

regra conhecida como Regulação do Sistema de Mercado Nacional (Reg NMS) exige a 

disponibilização das principais informações relativas à negociação de ações em seus 

sistemas78, bem como a disseminação das cotações das ações listadas em todas as bolsas 

ao mercado79 por meio do Intermarket Trading System (ITS) e do Consolidated 

Quotation System (CQS), sistemas que recebem as informações sobre as ofertas das 

ações em todas as bolsas. 

                                                           
78 Divulgação do último preço de fechamento de negócio de uma ação registrado no ambiente, assim 
como o volume negociado.  
79 Melhor oferta disponível para compra e venda no ambiente de negociação e no livro dos intermediários, 
com respectivo volume da oferta.  
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Quadro  7: Bolsas dos Estados Unidos e Principais Características 

Bolsa Propriedade Intermediários Mercados 
Operados 

Câmara de 
Compensação / 

CSD 
American Stock 
Exchange - 
AMEX 

Diversos 
acionistas, entre 
intermediários e 
pessoas físicas  

Formador de 
Mercado  

Derivativos de 
ações e ETF80 

DTCC e OCC 

Boston Options 
Exchange – BOX 

Grupos financeiros 
– Grupo Atos-
Euronext e Bourse 
de Montreal 

Formador de 
Mercado 

Opções OCC 

Chicago Board of 
Options Exchange  
– CBOE 

Diversos 
acionistas, entre 
intermediários e 
pessoas físicas 

Intermediários  Opções  OCC 

Chicago Board of 
Trade  – CBOT 

Membros e 
pessoas físicas 
(desmutualização 
aprovada no final 
de 2004) 

Formador de 
Mercado 

Futuros 
agropecuários e 
financeiros, 
contratos de 
opções sobre o 
índice Dow Jones 
Industrial 

CME 

Chicago 
Mercantile 
Exchange – CME 

Desmutualizada 
desde 2000, com 
ações listadas na 
NYSE 

Formador de 
Mercado 

Opções de índices 
e Commodities 
agropecuárias 

CME 

International  
Securities 
Exchange - ISE 

Desmutualizada 
desde a sua 
criação, em 2000, 
com ações 
negociadas na 
NYSE. Empresa 
do Grupo OCC. 

Formador de 
Mercado 

Opções  OCC 

National 
Association of 
Securities Dealers 
Automated 
Quotation - 
NASDAQ 

Membros do 
NASD 

Formador de 
Mercado 

Ações e ETF DTCC e OCC 

New York Stock 
Exchange – 
NYSE  

Intermediários Especialistas Ações DTCC  e OCC 

Pacific Exchange 
– PCX 

Archipelago 
holdings PLC 
desde novembro 
de 2004 

Formador de 
Mercado 

Ações e Opções 
sobre ações e 
índices 

OCC 

Fonte: Karmel (2000) e websites das instituições. Elaboração própria.  

 

Assim como nos demais mercados, as bolsas dos Estados Unidos foram 

tradicionalmente organizadas como instituições mútuas e sem fins lucrativos, com 

                                                           
80 ETF é a abreviação de Exchange Traded Fund, ou cotas de fundos passivos de ações que reproduzem a 
carteira de um índice da bolsa. No Brasil, o único ETF disponível é o PIBB (Papeis de Índice Brasil - 
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poderes de OAR, o que por muito tempo apresentou o duplo benefício de exclusividade 

de negociação dos especialistas e formadores de mercado. Da mesma forma, a 

internacionalização dos mercados levou para as bolsas norte-americanas as demandas 

para a redução de custos de operação e de implementação de inovação tecnológica de 

ponta, elementos diretamente relacionados com uma estrutura corporativa 

desmutualizada81. 

 

A partir de 1995, contudo, o pleito dos investidores  foi associado à necessidade de 

melhorias de infra-estrutura tecnológica para a negociação pelos membros do 

NASDAQ, quando formadores de mercado e seus afiliados impulsionaram a criação de 

PTS82 no mercado norte-americano, provavelmente seguindo a tendência originada na 

Europa. Mais do que criar mecanismos de cruzamento de ofertas de compradores e 

vendedores, os intermediários também foram hábeis em criar plataformas de negociação 

de títulos, as Redes de Comunicação Eletrônicas (Electronic Communication Networks 

– ECN).83 

 

Entretanto, dado o cenário competitivo de meados dos 1990, a criação e a expressiva 

negociação84 por meio dos PTS nos EUA acendeu uma luz amarela na SEC. As 

preocupações recaem sobre três pontos fundamentais, a começar pelo fato de os PTS 

                                                                                                                                                                          
BOVESPA), representativo da carteira do IBrX-50, emitido em julho de 2004 pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social e cotado na BOVESPA sob o código PIBB11. 
81 A busca pela eficiência da negociação é intrínseca da redução dos spreads de cotação de compra e 
venda, ponto que tradicionalmente mereceu pouca ou nenhuma atenção dos especialistas participantes do 
mercado de ações na NYSE. A função básica do especialista é dar liquidez para a ação de uma empresa, 
coletando todas as ofertas de compra e venda para aquele papel e divulgando nos sistemas da NYSE as 
melhores ofertas para compra e venda, informação que automaticamente é disseminada ao mercado por 
meio do ITS. As demandas frustradas dos participantes do mercado por muito tempo esbarraram no 
monopólio dos especialistas, tanto no aspecto da negociação, bem como na regulamentação do mercado 
de ações da NYSE por meio da participação dos especialistas no seu Conselho de Administração. 
82Como mencionado anteriormente, os ATS são sistemas proprietários de negociação mais comuns nos 
Estados Unidos e têm as mesmas características dos PTS na Europa. Os ATS são instituições cujo modelo 
de operação foi autorizado pela SEC a operar desde a década de 1960, o único ATS do mercado norte-
americano, denominado Instinet, havia sido criado pelos membros do NASDAQ com o objetivo de 
facilitar a negociação de ativos por investidores institucionais. Por meio do Rule 3b-16, a SEC definiu os 
ATS como “qualquer sistema de constitua, mantenha ou preste um ambiente de negócios ou facilite o 
encontro de compradores e vendedores de ações ou outros ativos relacionados ao mercado de valores 
como uma bolsa de valores”, que “não defina regras relativas à conduta dos usuários que negociem no 
sistema” ou ainda que “discipline outros temas que não a exclusão dos usuários” (Karmel, 2000: 13). 
83 Funcionando de forma semelhante às bolsas de valores, instituições financeiras ou provedoras de 
serviços de tecnologia desenvolveram ECN que, em virtude de poderem definir sua própria 
regulamentação, os procedimentos para negociação e para o acesso de ordens, tiveram poderes de OAR 
pela SEC norte-americana (FIBV, 1999). 
84 Dados do Release 34-40760 da SEC dão conta de que 20% do volume com ações listadas no NASDAQ 
foram operados por ATS em 1999. 
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realizarem negócios para clientes sem seguir as regras do regulador, centralizarem 

ordens fora do Reg. NMS e de estarem exercendo a atividade de OAR sem autorização 

para tanto. Em 1998, a SEC emitiu um Concept Release esclarecendo que os PTS nos 

EUA eram necessários para evitar a fragmentação do mercado em poucas bolsas e 

intermediários e para promoverem a manutenção da equidade e eficiência do mercado.  

 

No ano 2000, a SEC emitiu o Release 34-4076085, obrigando os PTS a registrarem-se 

junto à SEC na qualidade de bolsas – e portanto a optarem por sua qualificação: 

seguindo regulamentação do Exchange Act - apropriada para OAR - ou de broker-

dealers (intermediários/corretores), nesse caso com autorização para atuar no modelo de 

especialistas ou formadores de mercado e representando ordens de investidores junto às 

bolsas. Com isto, todos os intermediários do mercado poderiam optar pelo modelo mais 

adequado e seguir as novas exigências da regulamentação relacionadas a transparência e 

ao surveillance86 de negócios, assim como à capacidade, integridade e segurança dos 

sistemas, visando o cumprimento dos requisitos do Reg NMS.  

 

Outro fundamento do Release 34-40760 da SEC foi a exigência de que mesmo os PTS 

divulguem suas ofertas nas bolsas de valores das quais são membros, bem como as 

ligações para a execução de negócios, com o objetivo de permitir que ofertas melhores 

do que as divulgadas pelas bolsas possam ser realizadas também por outros 

intermediários e com isto, que todas as cotações sejam disponibilizadas no ITS.  

 

Com a entrada do ano 2000, novas transformações ocorreram. Resultados pouco 

efetivos da Reg NMS evidenciaram que a maior parte das instituições preferiu manter-

se como ATS enquanto poucas alteraram seu status para OAR87.  

 

Nessa dinâmica, uma questão que há muito preocupava a SEC se valorizou: a 

fragmentação do mercado. Para Karmel (2000: 27, tradução nossa), a fragmentação 

“ocorre quando o fluxo da ordem do investidor é direcionada para diferentes mercados 

                                                           
85 Para maiores informações, consultar www.sec.gov/rules/final/34-40760.txt 
86 Palavra inglesa utilizada para referir-se à atividade de acompanhamento e fiscalização das operações 
realizadas no mercado para que sigam a regulamentação vigente. 
87Atualmente, estão constituídas como bolsas as seguintes instituições: AMEX, Boston Stock Exchange, 
CBOE, Chicago Stock Exchange, ISE, National Stock Exchange (antes conhecida por Cincinnati Stock 
Exchange), NYSE, PCX, Philadelphia Stock Exchange e duas outras instituições com registro especial, 
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não conectados, ou conectados de forma ineficiente”. Isto quer dizer que divulgar as 

cotações dos ATS via as bolsas para o ITS não quer dizer que a formação do preço 

esteja sendo preservada, que pode se perder no processo de internalização de ordens ou 

na cadeia do fluxo da divulgação da cotação. Nesse particular, a SEC elaborou o Large 

Firm White Paper com o objetivo de consultar publicamente os participantes do 

mercado.  

 

Um debate público entre as ECN e ATS contra a NYSE se iniciou. A contribuição da 

NYSE veio em forma de um relatório, conhecido como NYSE Report, que criticou o 

Reg NMS, sugerindo a sua atualização para contemplar os diversos intermediários e 

investidores institucionais que não fizeram parte das considerações para a edição da 

versão de 1975 da regulamentação, assim como para sugerir a eliminação do ITS e da 

divulgação das cotações de forma centralizada para todo o país e estabelecer que 

somente OAR possam participar do mercado. As ECN, por outro lado, argumentaram 

que o ITS e demais alternativas de conexão de cotações “não são fragmentadas e que a 

competição entre bolsas e ECN deve tornar os mecanismos de precificação mais justos e 

eficientes” (Karmel, 2000: 28).   

 

Em meio a essa discussão pública, a SEC levantou outro debate que influenciou 

sobremaneira os rumos da intermediação no mercado de capitais norte-americano, 

quando em 2000, determinou a implantação da “decimalização das cotações” das ações 

e a eliminação  divulgação das cotações por oitavos de centavos88, um tiro fulminante 

para a eliminação das oportunidades de ganhos que se configuraram por décadas 

(Karmel, 2000). 

 

Evidentemente, partiram do mercado de capitais norte-americano algumas das 

principais questões do debate mundial sobre os mercados. Com o ‘estouro da bolha da 

Internet’ e os escândalos corporativos89 que se seguiram e os investidores, agora 

                                                                                                                                                                          
dado o baixo volume negociado, quais sejam Arizona Stock Exchange e virt-x plc (antes conhecida por 
Tradepoint). 
88 Isto porque a divulgação por 1/8 fazia com que os spreads se tornassem elevados, sendo que se cotados 
1/10 seriam mais espaçados. Muitos especialistas dizem que essa foi a grande derrota dos especialistas da 
NYSE, ao mesmo tempo intermediários e proprietários da bolsa, que perderam não apenas dinheiro, mas 
poder na regulação do mercado.  
89 A divulgação fraudulenta e a má gestão administrativa de empresas como Enron, World Com, entre 
outras, desencadearam uma reação mundial em favor das melhores práticas de governança corporativa. 
Para mais informações, veja textos da OCDE e do IBGC. 



 

 

83 

grandes institucionais com força para clamar por mudanças e melhoria nos mercados, já 

evidenciavam a necessidade de mudança na forma de intermediação na NYSE, 

concentrada pelos especialistas. 

 

Artigos divulgados na mídia em 200290 mencionam a péssima eficiência na execução de 

negócios na NYSE por meio dos especialistas. Nesse contexto, uma série de criticas 

atingem o Conselho de Administração (Board91) da NYSE92 e investigações apontaram 

que os maiores especialistas – membros do conselho da bolsa, se beneficiavam de regras 

criadas pelo próprio conselho. O membro independente do Conselho de Administração, 

Presidente e CEO da NYSE, Sr. Richard Grasso, se revelou comprometido com os 

interesses dos demais membros, donos e intermediários da NYSE93. Os seguidos 

pedidos de explicação da SEC, motivados pela pressão dos investidores e demais 

participantes do mercado, levaram à renuncia de Grasso em outubro de 2003, uma 

fragilidade que expôs os conflitos do direito à propriedade e ao acesso também na maior 

bolsa de valores do mundo94.  

 

No NASDAQ, as funções de OAR e de mercado de negociação haviam sido segregadas 

com a desmutualização da instituição, em  abril de 2000, que converteu a configuração 

jurídica para instituição com fins lucrativos95. Ademais, em resposta às recomendações 

                                                           
90 Segundo a Revista Euromoney (2002), os especialistas da NYSE levavam até 8 minutos para divulgar a 
ordem de um investidor ao sistema de cotações da NYSE, demora que evidentemente atrasava a 
divulgação da cotação no ITS para todo o mercado. Com isto, no momento da execução, uma ordem 
poderia ter seu preço alterado, prejudicando o investidor, cabendo-lhe a realização da operação ao preço 
oferecido pelo especialista – normalmente pior que o restante do mercado.  
91 A expressão Board será traduzida como Conselho de Administração neste trabalho. 
92 Por determinação do Exchange Act, de 1975, o Conselho de Administração da NYSE é composto por 
21 membros, sendo 10 representantes de corretoras, 10 representantes do público e um presidente 
executivo remunerado pelas suas atividades (Karmel, 2000: 41) 
93 Após investigação da NYSE, descobriu-se que o Conselho de Administração da NYSE havia aprovado 
o pagamento de salários a Richard Grasso em valores acima da média dos demais CEO e presidentes de 
bolsas no mercado local ou internacional, além de terem aprovado aposentadoria de cerca de US$ 40 
milhões ao CEO. 
94 Desde então, uma série de aperfeiçoamentos vêm sendo implementadas na governança corporativa das 
bolsas norte-americanas. As funções de presidente e de CEO da NYSE foram segregadas logo após a 
queda de Grasso e novos conselheiros independentes passaram a ter assento no Conselho de 
Administração da bolsa, que criou diversos comitês com a representação de conselheiros e outros 
participantes do mercado, cujo objetivo é modernizar a gestão e a intermediação da NYSE 
95 A desmutualização do NASDAQ foi, em parte, uma resposta às críticas do relatório do Departamento 
de Justiça americano e da SEC que alegou que o NASDAQ promovia “práticas anticompetitivas em 
relação aos formadores de mercado do mercado de balcão”. Ademais, a SEC criticou o NASD, órgão de 
auto-regulação associado ao NASDAQ em relação as suas deficiências regulatórias  quanto às falhas na 
cobertura dessas práticas e em disciplinar seus membros, concluindo que “o NASD foi influenciando 
pelos formadores de mercado do NASDAQ com relação a regulação, ao processo disciplinar e à admissão 
de novos membros” (Karmel, 2000: 48) 
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da SEC, a diversidade do Conselho de Administração do NASDAQ foi ampliada, assim 

como o corpo executivo do mercado foi provido de maior liberdade para regulá-lo. Com 

isto, o NASDAQ reestruturou-se e criou uma empresa holding e duas subsidiárias 

operacionais -  NASDAQ e NASD Regulation, Inc. (NASDR) e os Conselhos de 

Administração das três empresas passaram a ser compostos majoritariamente por não-

membros do mercado no mesmo ano, data também do pedido de reconhecimento do 

NASDAQ como bolsa de valores na SEC conforme regras do Exchange Act 

(KARMEL, 2000). 

2.3.1. Propostas de Consolidação de Bolsas e ATS em 2005 
 

A seção anterior mostrou que a decimalização implantada em 2000 e a pressão para a 

alteração da estrutura de intermediação no mercado de ações evidenciaram a 

necessidade de uma nova configuração das regras de mercado nos EUA. Nesse 

contexto, o ano de 2005 certamente entrará para a história do mercado de capitais norte-

americano como momento em que a SEC força a mudança das OAR e dos 

intermediários com a aprovação de alteração da Reg NMS em abril daquele ano.  

 

A principal modificação será na chamada regra do trade-through96, implementada ainda 

na versão original da Reg NMS em 1975, que passará a exigir a divulgação das ofertas 

de compra e venda não somente das bolsas, mas também das ECN e ATS, de 

especialistas das bolsas, de formadores de mercado do NASDAQ e do mercado de 

balcão. Por outro lado, a maior das mudanças foi a definitiva aprovação da SEC para 

que também a NYSE torne-se desmutualizada e as novas tendências de consolidação de 

bolsas, ECN e ATS naquele mercado.  

 

2.3.1.1.Tendências de Consolidação de Bolsas no Mercado de Capitais 
Norte-Americano: NASDAQ e Instinet - NYSE e Archipelago  

 

Ainda na semana no anúncio da modernização da Reg NMS as duas principais bolsas do 

mercado iniciaram movimentação. O NASDAQ, já desmutualizado, anunciou à SEC e 

                                                           
96 Segundo a regra do trade-through, os participantes do sistema nacional devem estabelecer regras e 
mecanismos que assegurem que uma ordem não seja executada em seus ambientes de negociação caso 
uma oferta melhor esteja disponível em algum outro ambiente de negócios participante do sistema. Para a 
SEC, essa regra estimula a inserção de ordens limitadas inseridas nas diversas bolsas norte-americanas, 
bem como as ‘protege’, especialmente porque tais ordens não dão liquidez ao mercado. 
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ao mercado em 22 de abril de 2005 que seu Conselho de Administração havia aprovado 

a sua fusão com a Instinet, ATS criada pelos membros da própria instituição no início 

dos anos 1980. Os acionistas da Instinet97 já se declararam favoráveis à associação, 

processo em que devem receber cerca de US$ 2 bilhões em dinheiro pelas suas ações. O 

objetivo da associação é que o NASDAQ ofereça em seu ambiente de negociações uma 

gama maior de produtos e, assim, aumente sua eficiência ao oferecer novas alternativas 

tecnológicas dado que a Instinet é a maior ATS do mercado norte-americano, com 

conseqüente aumento na rentabilidade de seu negócio e de suas ações para seus 

acionistas. Menos de um ano após a associação, que ainda está pendente de aprovação 

da SEC, o NASDAQ fez a maior oferta já recebida pelos acionistas da LSE, para a 

compra das suas ações, totalizando cerca de dois bilhões e meio de libras. A intenção do 

NASDAQ é, claramente,  tornar-se a maior bolsa de valores do mundo e criar, pela 

primeira vez, uma bolsa trans-européia, com a associação de duas das mais importantes 

bolsas dos EUA e da Europa. 

 

Dias após o anúncio da fusão NASDAQ – Instinet, a NYSE informou seu objetivo de 

tornar-se uma companhia desmutualizada com fins de lucros e a criação de uma 

empresa holding, a NYSE Group, Inc. Para que a reestruturação seja completa, a NYSE 

ofereceu cerca US$ 4,2 bilhões98 pela aquisição da Archipelago Holdings, LLC 

(ArcaEx), a maior bolsa eletrônica99 dos EUA (antiga ECN que se transformou em bolsa 

com a adaptação à Exchanges Act em 2002).  

 

O objetivo da aquisição é, principalmente, seguir as tendências internacionais e 

principalmente, responder às críticas de todo o mercado ao modelo de operação a viva 

voz com os especialistas no pregão. Aprovada pela SEC e por participantes do mercado, 

a operação permite à NYSE oferecer produtos derivativos, especialmente opções sobre 

                                                           
97 A Reuters detém cerca de 62% da Instinet. 
98 Informações não confirmadas e veiculadas na mídia dão conta de que o valor da negociação estaria 
entre US$ 4,2 bilhões e US$ 5 bilhões. 
99 A Arca, Archipelago® ECN, foi lançada em Janeiro de 1997 como uma das quatro ECN originais 
aprovadas pela SEC. Desde a sua criação, Arca ofereceu aos seus usuários o modelo de melhor execução 
de ofertas chamado SmartBook® que efetivamente criou um livro de ordens limitadas nacionalmente para 
o mercado de balcão e para ações listadas. Em 2000, associou-se com a Pacific Exchange, Inc. (PCX) 
para criar a primeira bolsa completamente eletrônica totalmente aberta para a participação de investidores 
de forma direta nos EUA. A governança da ArcaEx foi aprovada pela SEC em outubro de 2001 e desde 
março de 2002, começou a negociar ativos listados na PCX, operando durante 16 horas ao dia 
(www.tradearca.com). 
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ações e índices100, e o funcionamento desse mercado por dezesseis horas ao dia, contra 

as tradicionais seis horas e meia de operação.  Os benefícios dessa associação são 

mútuos: para os proprietários da Arca, a fusão com a NYSE oferecerá uma importante 

agregação de valor aos seus acionistas e é uma resposta prévia a uma possível tentativa 

de desenvolvimento de sistema eletrônico  

 

Em 7 março de 2006, o Grupo NYSE finalmente é estabelecido, abarcando a bolsa de 

valores e as operações de listagem e negociação de derivativos da ARCA. A abertura de 

capital dessa nova estrutura desmutualizada da bolsa ocorreu no dia , com listagem das 

ações do grupo na própria NYSE, em uma operação que chegou aos US$ 9 bilhões.  

 

Embora a reestruturação e o movimento de integração do mercado de capitais norte-

americano ainda não esteja definido, o que se vê claramente é uma grande mudança no 

padrão de serviços oferecidos no mercado, demanda clara de grandes investidores locais 

e internacionais, que conseguiram convencer a SEC da necessidade de alterações e 

parecem caminhar para uma nova estrutura de intermediação. Evidentemente, a criação 

dos ATS e a desmutualização, com nova estrutura de governança das bolsas, foram os 

dois pontos que, ao longo de quase uma década, puderam levar a maior bolsa de valores 

do mundo a tornar-se parte do processo de adaptação à modernidade do maior mercado 

de ações do mundo. 

 

A criação de tendências do mercado norte-americano sobre outras regiões do mundo é 

questionável, já que foi o próprio mercado de capitais europeu que se adiantou às 

transformações e definiu modelos no sentido da desmutualização e da consolidação das 

bolsas e mercados. No entanto, o que se vislumbra é a competição cada vez mais 

acirrada para o estabelecimento de bolsas trans-regionais, com a associação de 

mercados europeus e americanos. 

 

Uma análise da evolução dos volumes financeiros negociados nos mercados de ações 

nos Estados Unidos e na Europa mostra claramente o auge do mercado europeu em 

meados dos anos 1990, sua queda no início dos anos 2000, assim como a sua ascensão a 

                                                           
100 Com a compra da PCX Options, empresa da holding Pacific Exchanges (PCX) e maior mercado de 
opções dos EUA pela Arca em 2004. A PCX presta serviços de market surveillance, compliance 
empresarial e de negócios, assim como controla o cumprimento de regras de OAR e definidas para a 
ArcaEx. 
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partir de 2002. A comparação com as maiores bolsas norte-americanas aponta para um 

decréscimo no volume das operações realizadas em seus mercados (Gráfico 7).  

 

Com isto, é possível perceber que a mudança nos mercados norte-americanos pode ter 

sido influenciada pela redução da negociação em seus mercados, resultado de uma sutil 

mudança de estratégia de grandes investidores. Somado à constante pressão pela 

atualização da organização desses mercados e pela fiscalização da SEC norte-

americana, atualmente as duas principais bolsas norte-americanas não apenas se 

tornaram mais transparentes com a sua listagem, mas principalmente buscam 

aproximação cada vez maior com investidores e mercados de todo o mundo. 
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Gráfico 7: Evolução dos Volumes Financeiros Negociados nas Principais Bolsas entre 1995 e 2005 –  
Variação Percentual em Relação ao Total da Região – Bolsas Selecionadas 
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Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Elaboração própria. 
 

Para a América Latina, no entanto, as mudanças na NYSE e no NASDAQ podem ter 

efeitos importantes, especialmente porque esses mercados são referência tanto para 

emissores como para investidores da região. Por esta razão, já há muito tempo que as 

bolsas latino-americanas vêm estudando alternativas de consolidação visando o 

fortalecimento do  mercado de capitais local, cientes da relevância de iniciativas de 

atração de investidores e emissores. É por esta razão que desde o ano 2002, os esforços 

na região se intensificaram para a Integração dos Mercados de Capitais Latino-

Americanos, um trabalho conjunto para o benefício de toda a região, discutido com 

detalhes no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - EXPERIÊNCIAS DE INTEGRAÇÃO DE BOLSAS NA 

AMÉRICA LATINA 

 

3.1. Introdução 
 
A internacionalização dos mercados e a participação de investidores institucionais 

afetaram o mercado de capitais mundial. No entanto, a extensão das mudanças 

institucionais promovidas nos mercados de ações latino-americanos atingiu formas e 

níveis distintos das observadas no mercado europeu, cujo principal estimulo à 

consolidação de bolsas foi a unificação monetária da CE.  

 

O maior impulso para as mudanças na América Latina é, certamente, a competição com 

o mercado de ações norte-americano, cujas bolsas de valores atualmente concentram 

parte representativa da liquidez das principais ações latino-americanas, por meio da 

negociação de ADR. 

 

Embora as mudanças institucionais nas bolsas da região não tenham sido tão intensas e 

rápidas como as observadas na Europa, desde os anos 1990 as bolsas latino-americanas 

discutem mecanismos para a modernização dos mercados, com o objetivo de aumentar a 

eficiência dos modelos de negociação.  

 

A integração das bolsas pareceu, durante muitos anos, a solução para fomentar o papel 

dos mercados de ações no financiamento das empresas da região. Entretanto, 

particularidades de cada economia da região sugeriram que mudanças estruturais 

prejudicariam o fortalecimento pois dispersariam empresas e investidores domésticos de 

seu mercado original. Por isto, em 2002 as bolsas optaram pela Integração dos 

Mercados de Capitais Latino-Americanos visando a promoção de fluxos de 

investimento e de capitais dentro da região de forma mais eficiente.  

 

Com isto, os investidores regionais terão alternativas de diversificação de recursos em 

ativos listados nas bolsas da própria região, o que objetiva aproveitar de forma mais 

adequada a poupança doméstica, canalizando-a para o desenvolvimento dos mercados 

locais. Finalmente, com o fortalecimento dos mercados de capitais da região, será 
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possível atrair investimentos de investidores de outros mercados. Cabe ressaltar que 

pouco mais de 50% das bolsas da região reestruturam sua gestão corporativa com 

processos de desmutualização e metade delas listou suas próprias ações (Gráfico  

 

Gráfico 8: Estrutura Jurídica das Bolsas da América Latina 
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Fonte: Bolsas da região (junho/06). Elaboração própria. 
 

Atualmente, as bolsas membros da FIAB vêm trabalhando para a harmonização de 

regras mínimas de oferta de ações da região por parte de investidores e para a definição 

de mecanismos modernos de divulgação de informações corporativas das empresas para 

toda a região. Enquanto isto, as bolsas de valores de São Paulo e do México trabalham 

em um Projeto Piloto de solução de entraves para a criação de um modelo prático de 

implementação, que visa ser utilizado por todas as bolsas da região para que 

intermediários de cada bolsa possam firmar acordos de cooperação com intermediários 

de outro mercado e ofertar ativos listados em bolsas do outro país. Com isto, 

investidores podem ter acesso, por meio de seus intermediários no mercado local, a 

ativos estrangeiros com negociação em suas bolsas de origem, iniciativa que fortalece 

os intermediários e contribuiu para influxos de investidores estrangeiros da própria 

região nas bolsas.  

 

Este capítulo apresenta as iniciativas estudadas pelas bolsas da região durante os anos 

1990 e 2000, finalmente culminando no modelo de Integração de Mercados de Capitais 

com corretoras-correspondentes, bem como seus benefícios e as tendências na 

organização das bolsas da região América Latina. 
 



 

 

91 

3.2. A estrutura e o funcionamento das bolsas na América Latina 
 
Caracterizadas por sistemas financeiros predominantemente bancários e mercados de 

capitais pouco desenvolvidos segundo a Tipologia de Zysman101, citada por STUDART, 

2002:18, as economias da região latino-americana sofrem influências importantes de 

outros mercados. Ademais, as mudanças na dinâmica de funcionamento dos mercados 

de capitais das bolsas de valores da Europa e dos Estados Unidos, desde os anos 1980, 

influenciaram sobremaneira as bolsas da América Latina, principalmente em função da 

globalização financeira.  

 

Tabela 5: Relação Capitalização Bursátil versus PIB da América Latina 
Países Selecionados 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Argentina 19% 14% 15% 16% 20% 15% 30% 58% 72%
Bolívia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Brasil 23% 35% 21% 28% 31% 21% 43% 37% 36%
Chile 117% 133% 121% 89% 87% 65% 94% 70% 85%
Colombia 18% 18% 14% 14% 15% 11% 11% 8% 16%
Costa Rica 0% 0% 0% 0% 0% 9% 15% 18% 19%
Ecuador 10% 16% 14% 13% 10% 8% 0% 0% 8%
E l S a l v a d o r - - 0% 0% 0% 12% 17% 13% 11%
México 50% 31% 32% 32% 39% 22% 32% 22% 20%
P e r ú 15% 18% 22% 25% 29% 19% 26% 20% 20%
U r u g u a y 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Venezuela 13% 9% 6% 14% 16% 8% 7% 7% 5%  

Fonte: FIAB e CEPAL. Elaboração própria.  

 

Também nessa época, se observou um movimento de internacionalização de empresas 

latino-americanas em busca de financiamento em outras praças financeiras 

internacionais. A alternativa para tanto foi a listagem de ações dessas empresas da 

região em bolsas de valores estrangeiras. Com grande negociação dessas ações por 

investidores internacionais, durante toda a década de 1990 bolsas como NYSE, 

NASDAQ e LSE obtiveram êxito na atração de empresas estrangeiras para a negociação 

de DRs.  

 

                                                           
101 No ano de 1983, Zysman publicou uma tipologia de classificação das economias baseada nas 
principais características dos sistemas financeiros: economias com mecanismos de financiamento 
baseados em mercados de capitais (casos dos Estados Unidos e Reino Unido), economias baseadas em 
financiamento de crédito bancário privado (caso alemão ) e economias baseadas em financiamento por 
meio do crédito bancário público (caso típico da França e do Japão). Ver Zysman (1983).  
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Contribuiu para este fator o baixo desenvolvimento do mercado de ações da região, 

medido pela relação capitalização bursátil versus PIB, como mostra a Tabela 5. Em 

geral,  a relação para a região não supera os 50%, principalmente pelo fato de o produto, 

mesmo tendo crescido pouco no período, ser largamente superior à atividade do 

mercado de ações. A notável exceção no desenvolvimento do mercado de capitais é o 

Chile, que alcança média de 100%, entre os anos de 1993 a 2001. Em alguns países da 

região, como Brasil, México e Argentina, as bolsas ainda demonstram um expressivo 

volume financeiro de negociação, porém altamente vulnerável às crises internacionais, 

como se observa nos anos de 1997, 1998 e 2002. Com a redução dos volumes, houve o 

barateamento dos preços das ações, que influenciou em grande medida o valor da 

capitalização bursátil da região.  

 

A exposição internacional dos mercados de capitais da América Latina foi igualmente 

proporcionada pela abertura e desregulamentação financeira observada durante a década 

de 1990. A participação de investidores estrangeiros em investimentos diretos e de 

portfólio foi uma forma de atrair influxos de moeda estrangeira e aumentar a 

visibilidade de emissores e mercados mundialmente.  

 

Desde então, importantes avanços visando a atração de estrangeiros para o mercado 

local foram realizados, especialmente relacionados ao aperfeiçoamento da infra-

estrutura de tecnologia das bolsas de valores e prestadoras de serviços correlatos, com a 

implantação de mecanismos eletrônicos mais eficientes para a negociação, custódia e 

liquidação de títulos, visando contemplar um sistema financeiro mais moderno e 

diversificado (BACHA e OLIVEIRA FILHO, 2004).  

 

Entretanto, partiu dos governos boa parte das melhorias institucionais observadas na 

América Latina, cujos representantes passaram a adotar o conceito de que a solidez dos 

mercados de capitais depende de fatores institucionais como o desenvolvimento de 

sistemas e o direcionamento de poupança financeira para esse mercado (STUDART e 

HERMANN, 2001: 15). Dessa forma, houve um esforço dos governos na promoção de 

reformas102 visando o crescimento do mercado de capitais.  

                                                           
102 Bacha e Oliveira Filho (2004) destacam-se a reforma dos fundos de pensão do Chile no início dos anos 
1980, responsável pelo desenvolvimento de um amplo mercado de títulos e valores mobiliários no país 
que atinge um nível de intermediação bancária e de capitalização de mercado muito superiores aos demais 
países da região. No México, constata-se um desenvolvimento do mercado de capitais fruto de um esforço 
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Tabela 6: Participação da Capitalização de Mercado das Bolsas da América 
Anos Selecionados 

Bolsa / Ano 1990 1995 2000 2005 
Amex  3,0% 1,3% 0,5% 0,4% 
Buenos Aires 0,1% 0,5% 0,3% 0,2% 
Lima n.d. 0,1% 0,1% 0,1% 
Mexico 1,2% 1,2% 0,8% 1,2% 
NASDAQ 9,1% 15,2% 21,9% 18,6% 
NYSE 78,8% 74,0% 70,1% 68,6% 
Santiago 0,4% 1,0% 0,4% 0,7% 

Sao Paulo 0,3% 1,9% 1,4% 2,4% 
Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Elaboração própria. 
 
A influência do mercado de capitais norte-americano na América Latina é fruto de sua 

liderança no mercado de ações mundial e regional, como pode ser observado na Tabela 

6. Respondendo por cerca de 70% da capitalização bursátil da América, a proximidade 

geográfica e os reflexos de medidas adotadas nos EUA levaram as bolsas latinas a 

acompanhar com atenção a evolução institucional daquele mercado, sob pena de 

perderem empresas listadas e o fluxo de investimentos internacional, especialmente em 

razão da negociação de ADR.  

 

Durante a década de 1980 e no início dos anos 1990, participantes do mercado 

financeiro dos países da América Latina argumentaram a eficiência e a necessidade de 

várias bolsas de valores em um mesmo país. A competição de várias bolsas pela 

listagem de empresas domésticas e pela atração de negócios e investidores – na prática, 

pelas mesmas empresas e investidores – evidenciava um ambiente de canibalização de 

mercado, com uma bolsa tomando o espaço de outra. Simultaneamente, as bolsas 

observaram que em meados dos anos 1990 seus volumes de negociação estavam aquém 

de seu potencial e, em especial, a negociação de suas empresas mais importantes era 

também realizada em Nova York. Também foram perversos os efeitos das sucessivas 

crises financeiras, que debilitaram os volumes financeiros negociados em várias bolsas 

da região, como apresenta a Tabela 7. 

                                                                                                                                                                          
do governo para o alongamento do prazo de vencimento dos títulos de dívida pública; e no Brasil, que 
embora não tenha promovido esforços direcionados para o mercado de capitais, promoveu um bem 
sucedido plano de estabilização de preços no final da primeira metade dos anos 1990. Os demais países 
da América Latina passaram boa parte da década combatendo a inflação e buscando a estabilidade 
financeira. 
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Tabela 7: Volume Total Negociado ao ano nas Bolsas da América Latina – em US$ bilhões 

Bolsa / Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bolsa de Buenos Aires 31.895       31.281       37.827       25.978       11.805       9.652         7.519         1.570         3.093         
Bolsa de Com. De Rosario 227            652            273            143            788            96              76              47              - -
Bolsa de Minas, Esp Sto e Brasília 1.922         2.229         3.738         1.522         - - - - - -
BVRJ 7.607         18.805       26.779       31.493       6.114         44.166       122.291     - - -
Bolsa Boliviana - - - - - - - - 2                18              
BOVESPA 57.204       86.228       166.719     119.671     74.727       88.101       56.361       42.812       67.825       103.902     
Bolsa de Santiago 10.340       8.690         7.308         4.409         6.873         5.434         3.937         3.452         8.169         13.230       
Bolsa de Valparaíso 318            227            191            -              246            267            171            n.d. - -
Bolsa de Bogotá 610            1.352         1.450         1.297         829            655            230            -              - -
Bolsa de Medellin 886            558            888            612            333            216            133            - - -
Bolsa do Occidente 124            92              109            246            118            229            16              - - -
Bolsa da Colômbia - - - - - - 268            547            822            2.279         
Bolsa de Valores da Costa Rica 16              14              17              32              21              63              121            599            152            168            
Bolsa de Guayaquil 236            60              134            78              110            1                5                7                14              78              
Bolsa de Quito 128            70              66              65              9                18              5                13              29              80              
Bolsa de El Salvador 4                10              15              18              48              25              23              24              10              503            
Bolsa Mexicana de Valores 34.646       35.081       48.726       30.478       34.726       41.263       59.543       28.734       25.990       45.643       
Bolsa de Lima 3.926         3.840         4.286         3.081         2.747         2.521         937            1.189         1.140         1.561         
Bolsa de Montevidéu 5                4                3                3                2                1                1                0                1                1                
Bolsa de Caracas 510            1.264         3.925         1.558         944            2.223         1.184         n.d. 258            1.470         

total negociado na região 150.603   190.456   302.455   220.685   140.441   194.932   252.820   78.993     107.505   168.932    

Fonte: FIAB. Elaboração própria 
Nota: As bolsas de Bogotá, Medellín e Occidente se associaram em 2001, formando a Bolsa de Valores 
de Colômbia, cujos dados são fornecidos a partir de agosto de 2001. 
 
 
As várias bolsas da região perceberam a competição que várias bolsas de um mesmo 

país representava e iniciaram a consolidação de todas as bolsas do país, criando um 

único centro de liquidez para seu mercado. Ao final da década de 1990, ainda 

destacava-se a grande quantidade de bolsas de valores no Brasil e na Argentina, onde se 

encontram também mercados para a negociação de mercadorias. 
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Quadro  8: Bolsas de Valores nos Países da América Latina no Final dos Anos 1990 

País Bolsa País Bolsa 

Argentina Bolsa de Comércio de Buenos 
Aires 

Brasil (cont.) Bolsa do Paraná 

  Mercado de Valores de Buenos 
Aires 

  Bolsa de Santos 

  Bolsa de Comércio de Rosário   Bolsa de Valores Regional 

  Mercado de Valores de Rosário Bolívia Bolsa de Valores de Santa 
Cruz de la Sierra 

  Bolsa de Comércio de la Patagonia 
Sur 

  Bolsa Boliviana de Valores 

  Bolsa de Comércio de Córdoba  Chile Bolsa de Comércio de 
Santiago 

  Mercado de Valores de Córdoba   Bolsa Eletrônica do Chile 

  Bolsa de Comércio de Mar de Plata   Bolsa de Valores de 
Valparaíso 

  Bolsa de Comércio de Santa Fé Colômbia Bolsa de Bogotá 

  Bolsa de Comércio de Mendoza   Bolsa de Medellín 

  Bolsa de Comércio de Rio Negro y  
Neuquén 

  Bolsa do Occidente 

  Mercado de Valores de Mendoza Costa Rica Bolsa Nacional de Valores 

  Mercado de Valores de Santa Fé Equador Bolsa de Valores de 
Guayaquil 

  Bolsa de Comércio de Bahia 
Blanca 

  Bolsa de Valores de Quito 

  Mercado de Valores de Bahia 
Blanca 

El Salvador Mercado de Valores de El 
Salvador 

  Bolsa de Comércio de Entre Rios Guatemala Bolsa Nacional de Valores 

  Bolsa de Comércio Confederada Honduras Bolsa Hondurenha de 
Valores 

  Bolsa de Comércio de Tucumán México Bolsa Mexicana de Valores 

  Mercado de Valores de la Rioja Panamá Bolsa de Valores do Panamá 

  Bolsa de Comércio de la Rioja Paraguai Bolsa de Valores y 
Productos de Asunción 

Brasil Bolsa de Valores de São Paulo Perú Bolsa de Valores de Lima 
  Bolsa de Valores do Rio de Janeiro República 

Dominicana 
Bolsa de Valores de la Rep. 
Dominicana 

  Bolsa de Valores de Minas, 
Espírito Santo e Brasília 

Uruguai Bolsa de Valores de 
Montevidéu 

  Bolsa de Valores da Bahia Venezuela Bolsa de Valores de Caracas 

  Bolsa de Valores da Paraíba e 
Pernambuco 

  Bolsa de Valores de 
Maracaibo 

  Bolsa de Valores do Extremo Sul     

Fonte: FIAB e suas bolsas membros. Elaboração própria. 

 

Por isto, durante os anos 1990 distintas iniciativas de organização micro-estrutural 

foram observadas nos mercados de capitais da América Latina, cujo objetivo foi 

alcançar maior eficiência e atrair fluxos de investimento em ações de empresas da 

região na bolsa doméstica de seu país.  
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Fundamentais para alinhar a infra-estrutura dos mercados domésticos às práticas e aos 

modelos utilizados nos mais importantes mercados de capitais do mundo, esses 

aperfeiçoamentos não se mostraram efetivos para a maior parte das bolsas de valores da 

região, pois a migração de empresas para listagem em mercados internacionais seguiu 

acentuada, enquanto a entrada de capital estrangeiro, embora substancial, tinha 

características voláteis e de curto prazo, o que não permitiu a profundidade de 

investimentos necessária para e desenvolvimento dos sistemas financeiros da região.  

 

Indubitavelmente, o risco relacionado às moedas da região e a facilidade de aquisição de 

ações de empresas locais em bolsas de valores norte-americanas limitaram o influxo de 

capitais com direção aos países da América Latina e estimularam investidores 

institucionais, inclusive os estabelecidos na região, a direcionar recursos para a 

aquisição de ações e títulos de renda fixa negociados em praças internacionais como 

Nova York ou Londres.  

 

Mesmo com os esforços das bolsas, logo se percebeu que iniciativas tanto em âmbito 

governamental como privado – de cada bolsa – já não eram suficientes para atrair 

influxos estrangeiros ou estancar a listagem de ações de empresas locais no exterior. 

Desta forma, as várias bolsas de valores da região, apresentadas no Quadro 8, passaram 

a avaliar iniciativas de fortalecimento de suas próprias instituições, de forma 

coordenada, iniciaram estudos para a verificação de modelos de integração e 

consolidação das bolsas na região latino-americana, como mostra a seção a seguir.  

 

3.3. Mudanças Estruturais nos Mercados de Capitais da América Latina 
 

Paralelamente ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, as bolsas estudaram 

iniciativas condizentes com a abertura comercial e econômica de seus países para a 

atração de investimentos estrangeiros e o fomento do mercado local para os emissores 

locais, mudanças no sentido de dinamizar as operações e reduzir custos eram 

promovidas nas principais praças financeiras mundiais.  

 

Segundo FIAB (1996), o mercado de ações latino-americano foi caracterizado durante a 

década de 1990 pela criação de plataformas de cruzamento de ordens, de registro e de 
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negociação direta entre participantes, via sistemas privados de negociação, visando a 

redução de custos de implementação de tecnologias e de transação, em negócios não 

reportados aos sistemas de negociação das bolsas.  

 

Adicionalmente, a década foi marcada pela entrada de instituições financeiras 

estrangeiras nos mercados domésticos, oferecendo novas modalidades de serviços com 

custos reduzidos, beneficiadas pelos ganhos de escala através da otimização dos custos 

de uma nova estrutura de sistemas, com destaque ao notável desenvolvimento 

tecnológico nas áreas de telecomunicações e informática e da intensidade e rapidez no 

processo inovativo do sistema financeiro mundial a partir dos anos 1980 (FERREIRA E 

FREITAS, 1990: 10).  

 

Nessa nova configuração da estrutura tecnologia e de competição de mercados, a 

estrutura de várias bolsas para um mesmo país revelou-se arcaica e a partir de então, as 

bolsas voltaram-se para a associação com bolsas e intermediários de outros mercados da 

região visando estabelecer parcerias e convênios para o fomento dos negócios na região. 

 

Por meio da FIAB, as bolsas da região passaram a estudar formas de se fortalecer em 

conjunto em uma tentativa para reconquistar seu mercado.  Utilizando o modelo de 

integração do mercado de capitais e de bolsas adotado na Europa e aproveitando-se de 

iniciativas de formação de blocos regionais de integração comercial e econômica, vários 

intentos e estudos foram realizados para investigar alternativas de promoção de 

negócios entre as bolsas e seus respectivos mercados.  

 

3.3.1. Iniciativas de Integração Bilateral e Multilateral de Bolsas 
 
Tratados de Integração, especialmente bilaterais, já há muito permeiam a economia 

mundial com o objetivo de incentivar a dinâmica de comércio entre os países. Com os 

tratados de cooperação econômica entre seus governos, as bolsas da região acreditavam 

ter o respaldo regulatório necessário para a criação do mercado único na América 

Latina:   
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A influência dos tratados de integração tem sido mais intensa 
em algumas regiões que em outras, notadamente na Europa essa 
influência é mais visível, as Diretrizes sobre Serviços 
Bancários, Serviços de Investimento e outras regulamentações 
comunitárias e, principalmente, a introdução de uma moeda 
única estão moldando o mercado de capitais europeu nos anos 
90. (PEREIRA, 1998: 7) 

 

 

Os estudos promovidos pela FIAB103 e suas bolsas membros desde meados da década 

de 1990 diagnosticaram que a proximidade geográfica dos países e as similaridades na 

estrutura organizacional dos mercados são elementos importantes quando se avaliam 

ganhos de escala e custos reduzidos de implementação de mudanças por ocasião de uma 

integração de bolsas de valores. Ademais, para a Agarrwal (2002), a viabilidade de 

manutenção da identidade individual de cada uma das bolsas foi um fator importante 

para as bolsas latino-americanas quando os estudos para a formação de alianças se 

iniciaram. 

 

Inicialmente, alternativas para a aproximação bilateral de bolsas, com ligações 

tecnológicas entre sistemas de negociação e troca de informações sobre companhias 

emissoras, foram avaliadas para permitir a listagem bilateral de ações entre mercados da 

região. Em pouco tempo, as bolsas firmaram diversos convênios entre si visando 

facilitar essa aproximação (ANEXO II). Tal como fora feito nas grandes praças 

estrangeiras, o objetivo principal desses acordos era a listagem mútua de empresas da 

região e, para tanto, bolsas de valores da região104 receberam o apoio de seus 

organismos reguladores, para a criação mecanismos de listagem nos mesmos moldes 

dos recibos de depósito globais e americanos.  

 

Entretanto, mesmo com a criação de veículos específicos, as regulamentações locais 

mostraram-se demasiadamente restritivas, uma vez que exigiam a adaptação das 

                                                           
103 Um Sub-Comitê de Assuntos de Integração Multinacional foi criado em 1995 com o objetivo de 
estudar a fundo os mercados de capitais da região e promover vínculos operativos que resultassem em 
benefício para os mercados envolvidos. 
 
104 O Brasil desenvolvou os BDRs, Brazilian Depository Receipts lançados em 1996, com base no modelo 
americano e utilizando três níveis de colocação, que exigem requisitos de listagem e de divulgação de 
informações corporativas da mesma forma que se exigia das empresas locais. Na Argentina, a BCBA 
recebeu a autorização de seu regulador para a listagem de Cédulas Depositárias en Argentina – 
CEDEAR, enquanto a Comissão Nacional Bancária e de Valores mexicana criou o Sistema Internacional 
de Cotizaciones para permitir a listagem de ações estrangeiras na Bolsa Mexicana de Valores.  
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empresas estrangeiras às regras do mercado local – tal como emissoras locais – de 

forma a garantir a eficiência da supervisão e da fiscalização dos mercados visando a 

proteção dos investidores no mercado local.  

 

Com o insucesso das iniciativas de listagem múltipla na região, as bolsas apoiaram-se 

nos Tratados de Integração Regional105, firmados por seus governos, para criar o marco 

legal necessário para flexibilizar as regras protecionistas locais em prol da promoção de 

fluxos entre os países do bloco. Por isto, uma pesquisa elaborada pela BOVESPA e pela 

FIAB junto às suas vinte bolsas membros em 1996 identificou a participação dos países 

da região em diversos tratados internacionais de integração, com a expectativa de, 

apoiados pelos convênios bilaterais firmados entre as bolsas, houvesse maior facilidade 

para o respaldo regulatório do fluxo de operações entre os mercados de capitais 

(ANEXO III). 

 

Os resultados apontaram uma importante convergência relacionada aos dois primeiros 

itens – de integração de seus países e de convênios entre as bolsas – mas uma forte 

divergência quanto à permissividade da regulamentação de seus países para qualquer 

tipo de integração nos mercados de capitais. Percebeu-se, desta forma, que os entraves à 

Integração são ocasionados pela natureza altamente regulada do setor financeiro das 

economias da região (Pereira, 1998:14).  

 

Ainda assim, as bolsas de valores da região do MERCOSUL, especificamente, 

acreditaram que o respaldo do Tratado do MERCOSUL, assinado pelos seus governos 

com visitas à unificação de suas economias, serviria como base legal para uma possível 

consolidação, sob a ótica mais otimista, ou ao menos, efetivas considerações a respeito 

de alternativas de conexão e fomento de negócios com ações e outros valores 

mobiliários. Por isto, uniram esforços com equipes de seus Ministérios de Economia, da 

Fazenda ou de Finanças para estudar a viabilidade da Integração das Bolsas de Valores, 

conforme será abordado na seção a seguir. 

                                                           
105 Os Tratados de Integração Regional firmados ao longo dos anos 1990 foram baseados nos princípios 
do GATS, no qual a prestação de serviços transfronteiriços de qualquer natureza passa por três modos de 
negociação: Modo 1 - O fornecedor distribui seu serviço por intermédio de algum meio de comunicação a 
consumidores localizados em outros países; Modo 2 - O consumidor se desloca ao país onde está o 
fornecedor de serviços; Modo 3 – O fornecedor dos serviços se desloca para o país do consumidor, por 
instalação definitiva ou deslocamento temporário (PEREIRA, 1998). 
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3.3.2. Integração entre as Bolsas de Valores do MERCOSUL 
 

Ainda em 1995, os governos dos países membros do Tratado do MERCOSUL106 

adotaram uma postura relativamente ativa e instituíram, após a entrada em Vigor da 

União Aduaneira do Mercosul em 1º de janeiro de 1995 diversos Sub-Grupos de 

Trabalho107, contando com especialistas técnicos de cada país.  

 

Inicialmente, poucos avanços foram obtidos em relação à harmonização do ambiente 

institucional entre os quatro países membros, especialmente em virtude da posição 

contrária, externada pelo Brasil, ao tratamento preferencial aos países do bloco em 

relação a abertura do mercado dos movimentos de capitais. Destaca-se a concepção dos 

negociadores brasileiros, que não aceitaram as políticas liberalizantes adotadas por 

Argentina e Uruguai, por não serem estas compatíveis com o grau de abertura da 

economia brasileira e por acarretarem perda de autonomia das políticas nacionais, em 

especial, as políticas cambial e monetária. Sinergias tampouco foram encontradas nas 

perspectivas dos representantes dos quatro países sobre a esfera de regimes cambiais e, 

de forma geral, a opinião brasileira, durante todas as negociações, foi sempre apontada 

como a mais restritiva (Pereira, 1998:65). 

 

Nesse sentido, uma Comissão de Mercado de Capitais foi criada dentro do Sub-Grupo 

de Trabalho nº 4, com o objetivo de identificar formas de unificação da legislação dos 

mercados de capitais dos quatro países. Como resultado, foi elaborado um estudo sobre 

as operações com derivativos – detalhando aspectos legais, contábeis e tributários de 

cada jurisdição – assim como foi realizada uma pesquisa sobre fundos de investimentos 

multilaterais, que estabeleceu a composição de uma carteira de fundos que atendesse ao 

arcabouço legal vigente em cada país à época108.  

                                                           
106 O instrumento que trata da liberalização do comércio de serviços no MERCOSUL é o Protocolo de 
Montevidéu, assinado em dezembro de 1997 e cujas disposições baseiam-se nos princípios do General 
Agreement on Trade and Services (GATS),  e tem o objetivo de promover uma flexibilização comercial e 
econômica entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Embora o prazo de efetivação plena da área de 
livre comércio seja em dez anos, ou em 2007, não há qualquer sinal de que as discussões resultem num 
efetivo processo de liberalização, seja no âmbito comercial ou econômico. O setor financeiro, que possui 
prioridade ainda menor do âmbito dessas negociações, tem perspectivas remotas de conclusão das 
negociações. 
107 Para estudar assuntos financeiros e de mercado de capitais da região, foi criado o Subgrupo de 
Trabalho nº 4 (SGT4), coordenado pelos Bancos Centrais de cada membro do Mercosul e que contam 
com a participação dos órgãos reguladores dos mercados de capitais da região. 
108 Segundo PEREIRA (1998), em 1997 a delegação brasileira apresentou uma proposta para a criação de 
um mecanismo de distribuição de cotas de fundos de investimentos administrados em um país do 
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Com base nesses estudos e levando em conta a necessidade de harmonização da 

legislação tangente ao mercado de capitais da região, foi aprovada a “Regulação 

Mínima do Mercado de Capitais”109 restrita às operações internacionais celebradas no 

âmbito do MERCOSUL com valores mobiliários de companhias abertas dos países 

integrantes do bloco. Seguindo o modelo que havia sido utilizado na União Européia, 

qual seja a identificação de regras comuns de harmonização, ao invés de criar um novo 

arcabouço regulatório, o objetivo dessa medida era não alterar a legislação vigente, ou 

alterá-la o mínimo possível.  

 

A Regulação Mínima abordou cinco capítulos: emissores de valores, fundos mútuos de 

investimento ou entidades coletivas de investimento, bolsas, mercados e intermediários, 

auditores externos independentes e, sistemas de compensação e liquidação (Pereira, 

1998: 74). Mesmo priorizando alterações mínimas na legislação, todos os representantes 

acordaram que a adoção da Regulação Mínima seria uma medida de longo prazo, pois 

demandava certas alterações na estrutura do funcionamento do mercado110.  

 

Cientes de gargalos e idiossincrasias de seus mercados domésticos para a adoção de 

uma regulamentação única, os reguladores de cada mercado passaram a conduzir 

políticas para a liberalização e flexibilização das regras dos mercados de capitais 

domésticos com vistas ao aquecimento do fluxo de investimentos e capitais na região do 

cone sul111. Foram autorizadas operações de compra e venda de ações e de outros 

                                                                                                                                                                          
MERCOSUL em outro país da região, sem a necessidade de duplicar os trâmites legais para autorização e 
com a possibilidade de compartilhar a atividade de fiscalização entre as entidades regulatórias dos quatro 
países. Todas essas atividades tiveram como premissa a equiparação de emissores, bolsas e investidores 
da região, tal como pretendiam os governos, em uma espécie de passaporte de investimentos entre os 
países da região. 
109 A Regulação Mínima para o Mercado de Capitais foi aprovada através da Decisão nº 8/93 do Conselho 
do Mercado Comum e, posteriormente, complementada pela Decisão nº 13/94. 
110 Como no caso brasileiro, que deveria permitir que a intermediação em bolsas de valores fosse 
realizada por outros tipos de instituição financeira que não apenas corretoras de valores. 
111 O caso mais importante foi a regulamentação, pelo Conselho Monetário Nacional do Brasil, da 
Resolução 1.968 de 30 de setembro de 1992, facultando a realização de investimentos de capitais (ou de 
portfólio) entre os países signatários do Tratado do Mercosul, através de Bolsas de Valores e de 
Mercadorias e Futuros. Embora investimentos estrangeiros em portfólio tivessem sido regulamentados em 
1991 por meio do Anexo IV da Resolução CMN 1655/1987, o objetivo da criação de regulamentação 
específica para investimento no Mercosul foi uma tentativa de facilitar o acesso de investidores e 
emissores da região e não vinculá-los ao processo de conclusão da harmonização normativa via 
“Regulação Mínima”. Cabe ressaltar que a legislação permite apenas a participação de investidores 
institucionais – fundos de pensão, fundos mútuos e seguradoras e equipara investidores residentes e com 
sede em um dos quatro países signatários e sobre companhias emissoras de valores mobiliários que serão 
objeto das operações com sede no Brasil ou em um dos países da região. 
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valores mobiliários negociados nos mercados à vista das bolsas de valores e em 

mercados derivativos mantidos por bolsas de valores e de mercadorias e futuros, com o 

objetivo exclusivo de praticar estratégias de hedge para as respectivas carteiras.  

 

As grandes funcionalidades da regulamentação para investimento em portfólio no 

MERCOSUL foram, no entanto, a possibilidade de realizar os investimentos em dólares 

americanos e o acesso de investidores da região ao mercado brasileiro com a 

contratação direta de uma corretora de valores brasileira112 - cuja contratação direta 

permite uma importante redução dos custos de intermediação. Adicionalmente, a 

equiparação abriu as portas ao investidor individual da região, até então impossibilitado 

de realizar investimentos em portfólio no Brasil.  

 

Entretanto, a equiparação benéfica aos custos de representação se mostra maléfica sob o 

aspecto da tributação sobre ganhos de capital e rendimentos, uma vez que os 

investidores estrangeiros estavam isentos da tributação sobre ganhos, enquanto 

investidores domésticos – e neste caso, residentes do MERCOSUL – eram tributados à 

alíquota de 10%113.  

 

Investidores – individuais e institucionais - efetivamente interessados em investir no 

mercado brasileiro o fizeram, mesmo considerando a tributação. Entretanto, a legislação 

para investimentos em portfólio do MERCOSUL não obteve sucesso em estimular o 

influxo substancial de investimentos estrangeiros para o Brasil e atualmente, permanece 

como um mecanismo acessório para a promoção de investimentos na região. 

 

As outras economias da região também buscaram a promoção de investimentos em 

portfólio. Para a Argentina, os investimentos do MERCOSUL recebem o mesmo 

tratamento dos demais investimentos estrangeiros. Até o final dos anos 1990, os 

investimentos estrangeiros não precisavam de aprovação prévia e o registro no Banco 

                                                           
112 O Anexo IV da Resolução 1655 relativa a investimentos em portfólio exige que um investidor 
estrangeiro contrate um representante legal – responsável pelo registro e identificação do investidor 
considerando, entre outras coisas, a apresentação de documentação junto à Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e qualificar o investidor institucional, um representante fiscal – responsável pelo 
recolhimento de tributos e impostos, e de um custodiante – responsável pela administração dos ativos do 
investidor  estrangeiro no Brasil. Na prática, uma mesma instituição financeira cumpre as três funções na 
representação do investidor e é o responsável pelos interesses, direitos e obrigações desse investidor no 
Brasil. BOVESPA (2000).  



 

 

103 

Central Argentino não era obrigatório114. Impostos sobre a transferência de ações foram 

abolidos para todos os investidores, em adição ao fato de que investidores estrangeiros 

terem sido isentados de imposto sobre os ganhos de capital obtidos em transações com 

ações, sobre as receitas de juros e sobre dividendos (BCBA, 1997). 

 

Em pouco mais de dois anos de estudo na região da América Latina, percebeu-se que as 

alternativas de integração utilizando um arcabouço legal da formação de blocos 

econômicos e comerciais de seus países não facilitariam qualquer tipo de integração, 

pois mesmo para os próprios governos, com intenção clara de promoção econômica e 

comercial, as perspectivas de integração eram de longo prazo, especialmente em razão 

da consolidação infra-estrutural dos diversos segmentos econômicos e do desejo de 

alterações regulatórias mínimas, culminando com medidas protecionistas específicas de 

diversos setores.  

 

Outros estudos para a integração de bolsas na América Latina foram realizados pela 

FIAB até ao final dos anos 1990. Entretanto, as conseqüências das crises do Sudeste 

Asiático - iniciada em setembro de 1997, e da Rússia - iniciada em outubro de 1998, 

ocasionaram uma falta de liquidez internacional. Com a massiva saída de capitais 

estrangeiros da região, as restrições para as emergentes economias e bolsas latino-

americanas resultaram na significativa redução da participação de investidores 

estrangeiros, encolhimento dos volumes negociados e a expressiva desvalorização das 

ações listadas e, conseqüentemente, a desvalorização dos índices de ações115.  

 

Esta reversão nos quadros freou o ímpeto da integração no final dos anos 1990. 

Preocupados em estancar a saída de recursos estrangeiros e em busca da manutenção de 

seus mercados, as bolsas passaram a dedicar-se na construção de infra-estrutura 

modelada em padrões e melhores práticas internacionais. 

 

                                                                                                                                                                          
113 A alíquota de tributação sobre rendimentos de aplicações de renda fixa era, ao final da década de 1990, 
de 15% tanto aos investidores estrangeiros como aos investidores domésticos.  
114Com a aprovação da Lei de Convertibilidade em 1991, o mercado cambial argentino tornou-se livre e 
foi abolida a distinção entre investimentos registrados e não registrados.  
 
115 Vários fatores estimularam a saída e a entrada de recursos das economias emergentes, inclusive as 
latino-americanas durante a década de 1990. Para uma leitura detalhada sobre os fatores ‘pull’ e ‘push’, 
ver Bruns (2001).  
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3.4.  Um Modelo de Integração para os Mercados de Capitais Latino-
Americanos 

 
Mesmo diante de um quadro de difícil implementação da Integração, a expectativa do 

gradativo retorno dos influxos internacionais a partir de 2002 e a retomada da 

participação da poupança interna no financiamento do mercado de ações impulsionaram 

a continuidade dos trabalhos e de estratégias de consolidação, associação e integração 

das bolsas da região. A seção seguinte tratará das alternativas mais concretas estudadas 

pelas bolsas a partir de 1999, observando as tendências de consolidação e integração de 

bolsas no cenário internacional, que se modelavam àquela época na Europa e nos 

Estados Unidos. 

 
Com o objetivo de melhorar a competitividade do mercado de ações da região latino-

americana, o Sub-Comitê de Trabalho116 da FIAB apresentou durante a 26ª Assembléia 

Geral Ordinária da Federação, em setembro de 1999, uma “Análise sobre Integração de 

Mercados”, na qual há indicações claras de que as alternativas de aliança e integração 

não poderiam ser coadjuvantes ao crescimento das bolsas, e que, manter as bolsas 

isoladas da dinâmica mundial não permitirá o sucesso na captação plena de benefícios 

derivados da geração de vantagens tecnológicas e de comunicações em um contexto 

econômico-financeiro cada vez mais estreito e competitivo (FIAB, 1999:91). 

 

Com essa introdução, a Análise em questão apresentou a tendência de associações entre 

mercados como um caminho de desenvolvimento dos mercados em um ambiente global, 

com os “claros sinais da Europa” (especialmente com os movimentos das bolsas da 

França, Alemanha , Suíça e Holanda) e com “contornos de união de bolsas na América 

do Norte” (com a junção das atividades de ações da AMEX com o NASDAQ). 

Considerando as alternativas existentes, o documento destacou as duas principais 

formas de associação: integração de caráter operacional ou integração de caráter 

tecnológico, como demonstra o Quadro 9.  

                                                           
116 O Sub-Comitê de Trabalho da FIAB é formado por representantes técnicos de todas as  bolsas 
membros da Federação e é o órgão responsável pelos estudos e projetos para o desenvolvimento do 
mercado de ações da região. 
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Quadro  9: Alternativas de Associação de Bolsas 

Modelo Características Benefícios 
Integração de Caráter 
Operacional 

Aponta para a consolidação dos 
mercados, sejam nacionais ou 
regionais e variam de acordo 
com o  grau de complexidade 
no processo de implantação e 
de acordo com os benefícios 
engendrados. Envolve duas ou 
mais bolsas. 

- Maior grau de eficiência operativa 
- Redução de custos 
- Alargamento da base de 

investidores 
- Maior presença comercial no 

próprio mercado ou em outros 
mercados 

- Aumento dos atrativos oferecidos 
aos investidores atuais, com o 
objetivo de mantê-los no mercado, 
e aos potenciais investidores, com 
o fim de capturá-los. 

 
Integração de Caráter 
Tecnológico 

Varia em função dos requisitos 
e das funcionalidades 
específicas das bolsas 
envolvidas e da capacidade 
interna dos sistemas para 
satisfazer tais requisitos de 
maneira eficiente e oportuna. 
Envolve duas ou mais bolsas 
ou, ainda, uma empresa de 
tecnologia 

- Desenvolver uma plataforma de 
intercâmbio 

- Adaptar uma plataforma já 
existente 

- Alavancar uma plataforma 
competitiva e eficiente com os 
menores custos possíveis. 

Fonte: FIAB (1999). Elaboração própria 
 

Em ambas as estruturas, o objetivo da Integração é aumentar a competitividade de cada 

bolsa no cenário global, produzindo um mercado com maior quantidade de emissores, 

produtos, serviços, investidores e intermediários e possibilitando redução de custos e 

sofisticação de infra-estruturas de serviços. Adicionalmente à nova configuração do 

mercado de capitais europeu, apresentado no capítulo anterior, as bolsas da FIAB 

avaliaram estruturas plausíveis de integração, mantendo a devida proporção e o 

desenvolvimento dos mercados. 

 

3.4.1.1.Sistema Internacional de Cotações (SIC) 
 
Para fazer frente à internacionalização do mercado de ações, com a entrada de 

intermediários estrangeiros, listagem de ações domésticas no exterior e do 

estabelecimento de seus membros na qualidade de ”broker-dealers” no mercado norte-

americano, em 1993 a Bolsa Mexicana de Valores (BMV) criou um mercado para listar 

e negociar valores estrangeiros. Alterações na legislação foram necessárias nas 

circulares gerais da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV), regulador local 

do mercado de ações, enquanto a BMV estabeleceu uma estrutura eficiente para a 
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intermediação, compensação e liquidação das operações117. Atualmente,  é exigido que 

a empresa seja originalmente listada em bolsas de valores ou segmentos acionários que 

operem em países parte do Comitê Técnico da Organização Internacional de Comissões 

de Valores – IOSCO118, ou em mercados com os quais a CNBV tenham assinado algum 

tipo de convênio de supervisão. 

 

A base do SIC é permitir a listagem e a negociação de ativos estrangeiros não 

registrados junto à CBNV para oferta pública no mercado mexicano, mediante o 

reconhecimento automático para mercados e emissores reconhecidos119. O pedido de 

registro pode partir inclusive de participantes de mercado, que assumem a 

responsabilidade de proporcionar à BMV a informação financeira, legal e administrativa 

do emissor, além de prover informações relativas às suas atividades, aos fatos relevantes 

que influenciem os preços de cotação e com a mesma oportunidade e prazo divulgado 

no mercado de origem. 

 

No lado da demanda, ou seja, dos investidores, o objetivo do SIC é permitir que 

investidores institucionais mexicanos120 possam adquirir valores estrangeiros sem fazer 

remessas ao exterior e sob a mesma estrutura de compensação e liquidação existente 

para ativos mexicanos. No tocante à negociação, ressalta-se que não há a emissão de 

                                                           
117 Pronto para funcionar em 1994, o Projeto não teve demanda de investidores ou empresas estrangeiras 
em razão da crise mexicana sofrida entre os anos de 1994 e 1995. As quatro primeiras listagens foram de 
empresas argentinas e ocorreram em 15 de julho de 1997 - As companhias argentinas que se listaram são 
IRSA Inversiones y Representaciones SA, Telecom Argentina STET-France Telecom SA, Telefônica de 
Argentina SA e YPF Sociedad Anônima, cujas ações já se encontravam listadas na Bolsa de Valores de 
Nova York – NYSE, e na Bolsa de Comércio de Buenos Aires – BCBA, para negociação no Mercado de 
Valores de Buenos Aires – Merval. Sem demanda por negócios, as quatro empresas argentinas se 
mantiveram as únicas no SIC por praticamente seis anos.  
118 Ao final dos anos 1990, apenas as seguintes bolsas de valores figuravam na lista de Mercados 
Estrangeiros Reconhecidos: AMEX, NASD, NYSE, Bolsa da Austrália, Bolsa de Paris (Euronext), Bolsa 
de Milão, Bolsa da Suíça, LSE, Bolsa de Tóquio, Bolsa da Suécia, Bolsa de Toronto, Bolsa de Hong 
Kong, bolsas de valores estabelecidas na Alemanha e bolsas de valores estabelecidas na Espanha. 
119 Originalmente, essa denominação cabia a mercados que atendessem o conjunto das seguintes 
disposições: sujeitos  a supervisão e vigilância de uma autoridade; que os  regimes regulatórios aplicáveis 
previssem mecanismos de divulgação, no mercado local e internacional, de informações geradas no 
mercado de forma completa, verdadeira e rápida; que disponham de normas e procedimentos para a 
entrega e disseminação de informações periódicas que revelem a situação financeira, legal e 
administrativa das companhias emissoras; mercados que adotem normas e princípios aceitos a nível 
internacional de divulgação de informações corporativas e mercados com reconhecimento por parte da 
CNBV.  
120 São considerados investidores institucionais no mercado mexicanos: corretoras de valores, instituições 
de crédito, de seguros e financeiras, armazéns gerais de depósito, arrendadoras financeiras, empresas de 
factoring financeiras, fundos de investimento, empresas estrangeiras em conformidade com a legislação 
de seu país de origem, fundos de pensão e de previdência privada e fundos mútuos e de pensão 
constituídos no exterior. 
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ativos no mercado mexicano, pois os ativos são mantidos no mercado original, sob a 

estrutura de serviços de depósito já existente, apenas bloqueada em nome do 

responsável pelo registro no mercado mexicano – como visto anteriormente, uma 

corretora de valores – que permite a negociação na BMV, o que, indubitavelmente, 

preserva a liquidez dos ativos no mercado original de emissão da ação121. 

 

Com a manutenção das estruturas de compensação e liquidação do mercado mexicano 

também para os negócios realizados no  SIC, os negócios de compra e venda de ações 

do SIC podem ser realizados pelo mesmo intermediário em nome de dois investidores 

diferentes, não há transferência de recursos ou de posições de custódia junto à Indeval e 

a própria corretora se encarrega de acertar a liquidação com as partes e acertar, em seus 

controles internos de custódia, a posição dos investidores envolvidos. Caso o negócio 

com uma mesma ação envolva duas corretoras, cada uma representando cada um dos 

investidores contraparte da compra e da venda do negócio, há a liquidação física e 

financeira entre os intermediários junto à Indeval, que faz o acerto dos valores de 

compra e venda e promove a transferência de posição de custódia de uma corretora – 

neste caso, da corretora representando o vendedor das ações – em benefício da conta de 

custódia da outra corretora, representante do comprador das ações.  

 

Considerando ainda que o SIC não prevê a efetiva listagem dos ativos estrangeiros no 

México, mas apenas o registro desses na BMV para a negociação, não há qualquer 

alteração nos esquemas de negociação, compensação e liquidação praticados nesse 

mercado. 

 

Uma análise dos objetivos do modelo mostra que o SIC é uma alternativa bem 

estruturada para a promoção de operações com ações estrangeiras no próprio mercado 

                                                           
121 Os ativos negociados no SIC têm a mesma estrutura de compensação e liquidação dos demais ativos 
do mercado mexicano. O mercado mexicano concentra a posição de custódia das ações na Indeval – que 
atua como depositária central daquele mercado, ou seja, as ações ficam segregadas em contas de custódia 
dos agentes de custódia, instituições responsáveis pela transferência e pela posição acionária dos 
investidores. Os agentes de custódia são, na maior parte dos mercados, as próprias corretoras 
intermediárias dos negócios, que mantêm sob custódia das depositárias as chamadas ‘contas saco’, onde 
ficam depositadas as ações de todos os investidores que realizam operações através dessa corretora, sendo 
que o controle da posição de custódia de cada investidor é feito pelas próprias corretoras / agentes de 
custódia. Desta forma, os negócios do mercado secundário na BMV são realizadas pelas corretoras, que 
têm o registro da operação, enquanto a posição acionária em nome do investidor se mantém na própria 
corretora de valores, desta vez na qualidade de agente de custódia, responsável também pela liquidação 
física e financeira junto à Indeval. 
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mexicano a partir de alterações mínimas no funcionamento do mercado mexicano e, 

sobretudo, da manutenção da liquidez das ações da empresa estrangeira em seu mercado 

de listagem original. Entretanto, tomando por base a falta de emissões e a completa 

abstinência de negociações no SIC por parte de investidores e corretoras logo após o 

lançamento, o propósito de manter os recursos dos investidores no próprio país, 

permitindo a manutenção da cadeira de intermediação e o aumento de negócios na 

BMV não foi alcançado, tampouco a ambição de tornar-se um centro de negociações 

internacional para ações estrangeiras dentro da América Latina. 

 

Frente aos insucessos, o Sub-Comitê de Trabalho ainda avaliou as alternativas 

apresentadas a seguir. 

 

3.4.1.2.Modelo de Integração via Membros Remotos  
 

Surgido a partir dos esforços de integração na Europa, este modelo de Integração prevê 

que uma bolsa conceda a autorização de acesso às suas facilidades de negociação a um 

intermediário que não participa de seu mercado e que não está sob a jurisdição de seu 

regulador, de forma que o intermediário do exterior possa negociar instrumentos 

oferecidos pela bolsa e oferecer esses produtos aos seus clientes, investidores 

localizados em outro país que não o da bolsa em questão. 

 

Os acessos aos membros remotos podem ser concedidos de forma institucional – caso 

em que as bolsas da qual o intermediário é membro e a bolsa da qual o intermediário 

pleiteia o acesso promovem algum tipo de convênio para permitir o acesso – ou de 

forma separada – em que cada intermediário solicite diretamente a outro intermediário a 

possibilidade de fazer uma conexão entre o sistema de negociação do mercado 

estrangeiro da qual a corretora quer ter o acesso remoto.  

 

Ao considerar questões técnicas, essas alternativas dependem de interconexões de 

telecomunicações e de tecnologia – desde equipamentos a instalação de sistemas e 

softwares  - que já se encontravam bem avançadas e difundidas a partir de meados dos 

anos 1990. Sob a ótica de sistemas de compensação e liquidação, inicialmente podem 

ser mantidas as estruturas de depósito, compensação e liquidação conforme praticados 
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nos mercados de origem e de acesso remoto do intermediário, sendo que a diferença é a 

necessidade de transferência de recursos para o exterior para a liquidação financeira das 

operações.  

 

A principal vantagem deste modelo é a manutenção da liquidez no mercado local de 

emissão das ações e a atração de investidores estrangeiros – do mercado de origem do 

novo intermediário – pode gerar não apenas um aumento da liquidez de ações 

importantes, mas também atrair a atenção do investidor para ações menos líquidas ou de 

empresas menores. Entretanto, a infra-estrutura legal dos mercados de capitais da 

América Latina, que já havia inviabilizado acordos de cooperação entre bolsas da região 

mesmo sob a base jurídica de Convênios de Integração Regional, mostrou-se deficiente 

na promoção desse tipo de contato entre intermediários e mercados. As restrições 

regulatórias da maior parte dos países da região são todavia restritivas e não prevêem a 

participação de estrangeiros, cuja questão fundamental está relacionada à dificuldade de 

fiscalização e de supervisão, por parte dos reguladores e das bolsas de valores ofertantes 

do acesso remoto na qualidade de instituições auto-reguladoras,  das operações dos 

intermediários localizados em outras jurisdições.  

 

Na Europa, a premissa básica para a autorização de intermediários de outros países 

pelas bolsas da região foi o reconhecimento mútuo entre órgãos reguladores, com base 

na já existente harmonização regulatória com requisitos mínimos comuns entre os 

intermediários participantes de todos os mercados da União Européia.  Igualmente, a 

criação de um arcabouço de condições mínimas para a harmonização de regras de 

supervisão e fiscalização visando o reconhecimento mútuo das atividades é uma 

condicionante imprescindível para a autorização de operação de membros remotos na 

América Latina. Contudo, diante da já evidente impossibilidade de integração em razão 

das diferenças regulatórias e de supervisão de mercado, esta alternativa foi mantida 

como plausível a longo prazo, em um cenário com um marco regulatório mais 

harmonizado e favorável.  
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3.4.1.3.Modelo de Integração via Acordos de Intercâmbio Para 
Listagem  

 

O modelo de unificação das quatro bolsas da Espanha em 1999, apresentado no capítulo 

anterior, cuja base é o acesso de intermediários de um mesmo país aos sistemas de 

negociação de outras bolsas locais, requer conexão não somente dos sistemas de 

negociação da bolsa, mas também dos esquemas de compensação e liquidação das 

operações.  

 

Mesmo não tendo sido adotado oficialmente para a integração dos mercados de capitais 

na América Latina, o arranjo foi efetivamente utilizado para a associação de bolsas em 

mercados domésticos de alguns países da região, sendo postergado para uma possível 

integração regional sob um cenário de desenvolvimento que permitissem a concentração 

de uma bolsa-sede para o mercado de capitais da América Latina, cujo êxito sob esse 

modelo de negócios dependia de mercados locais estabelecidos de forma que cada país 

possuísse um único centro de negócios122.  

 

3.4.1.4.Fusão de Bolsas  
 
Os movimentos internacionais e regionais no sentido da fusão e associação das bolsas 

de valores com o claro objetivo de explorar novos mercados potenciais, alcançar 

maiores ganhos de negócios e escala diante da crescente competição marcaram os anos 

1990. As bolsas membros da FIAB avaliaram as alternativas existentes nesse modelo de 

integração e concluíram que o grau de complexidade do processo de fusão ou 

associação é função direta do modelo de associação escolhido pelas bolsas. Avaliando 

três processos de fusão, quais sejam “joint-venture”, Acordos de Integração e Fusão 

                                                           
122 O caso brasileiro contou com o apoio do governo da República Federativa do Brasil e em 27 de janeiro 
de 2000, as Bolsas de Valores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas-Espírito Santo-Brasília, do 
Extremo Sul, de Santos, da Bahia-Sergipe-Alagoas, de Pernambuco e Paraíba, do Paraná e a Bolsa 
Regional assinaram um convenio de integração para que a BOVESPA se tornasse o único mercado de 
negociação de ações do Brasil. Com o Convênio, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro passou a 
desenvolver um sistema de negociação secundária para títulos públicos, enquanto as sete outras bolsas 
tornaram-se centros de desenvolvimento do mercado de capitais em seus estados. Da mesma forma, a 
Colômbia integrou as bolsas de Bogotá, de Medellín e Occidente em 3 de julho de 2001, criando a Bolsa 
Colombiana de Valores. Com sede em Bogotá, a BVC tornou-se o centro de negócios e administração dos 
mercados acionário, cambiário, de derivativos e de renda fixa no país 
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Completa, as bolsas avaliaram as características, benefícios e implicações de cada 

estrutura.  

 

Esse modelo, sobretudo, foi utilizado para uma consolidação dos mercados dentro dos 

países da América Latina, como no Brasil e na Colômbia, que fundiram bolsas 

importantes para criar um único centro de negociação em cada país. Com isto, foi 

possível fortalecer o mercado de capitais doméstico, promover maior eficiência dos 

sistemas de intermediação e negociação, e determinar novas metas de desenvolvimento 

do mercado local, além de tornar mais efetiva a supervisão e fiscalização dos objetivos e 

das atividades das bolsas e dos intermediários por parte dos órgãos reguladores do 

mercado. 

 

3.4.1.5.Fusão por meio da criação de uma “joint-venture”  
 
Conhecido como a associação de várias partes visando a criação de uma nova empresa, 

no âmbito das bolsas de valores a “joint-venture” tem um grau de integração médio, já 

que é fundamentada na criação de um mercado alternativo ou de uma seção especial 

dentro de um mercado. O objetivo fundamental do modelo é contribuir para a geração 

de uma nova fonte de atração de intermediários e negócios, sem que os membros dessa 

nova associação desfaçam-se de seus negócios anteriormente estabelecidos. Isto requer 

a criação de um novo marco regulatório, uma vez que o novo conceito não tem base 

histórica nos cenários anteriormente estabelecidos (ANEXO IV). 

 

3.4.1.6.Fusão por meio de Acordos de Integração 
 
Com objetivos claros de fusão e conseqüentemente com um grau de integração muito 

alto, este tipo de acordo entre bolsas – de um mesmo país ou região – possibilita o 

aumento – geralmente imediato – do númoer de intermediários, investidores e produtos, 

a partir da união das estruturas de operação dos mercados envolvidos.  

 

Diante da viabilidade de otimização da infra-estrutura de negociação e de compensação 

e liquidação através da consolidação de alternativas de conexão entre os sistemas das 

duas contrapartes, o que representa aumento de ganhos de escala de forma praticamente 

imediata, segundo suas características, benefícios e implicações. 
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3.4.1.7.Fusão Total entre Bolsas 
 
 
Alterações profundas nas estruturas e nos procedimentos de operação das bolsas, 

possíveis adaptações às praticas e serviços de compensação, custódia e liquidação, além 

de alterações importantes nos requisitos de listagem e admissão de ações à cotação são 

características desse estágio final e totalmente integrado de associação entre bolsas. 

Esse modelo se apresenta como resposta à crescente concorrência de intermediários 

estrangeiros. Simultaneamente à promoção de uma completa sinergia de processos e 

serviços entre as bolsas, a fusão total de bolsas marca a “perda da identidade” de cada 

bolsa envolvida no processo, com possibilidade de eliminação da unidade nacional da 

bolsa, quando a fusão se dá entre bolsas de países distintos. 

 

Alguns elementos contribuem sobremaneira para a decisão das bolsas de fundir 

totalmente suas estruturas, destacando a crescente concorrência entre intermediários dos 

mercados envolvidos. Na fusão entre bolsas de países distintos, geralmente esse estágio 

segue-se a um esgotamento da estrutura de competição entre corretoras das bolsas em 

busca dos mesmos investidores em mercados estrangeiros, pois o estabelecimento de 

atividades no exterior requer maior capilaridade.  

 

Diante desse cenário e ponderando a viabilidade da exploração de esquemas de 

cooperação envolvendo aspectos tecnológicos e operacionais entre os mercados, 

recomenda- se às bolsas considerar os benefícios da tendência à internacionalização dos 

mercados e das operações.  

 

Com estruturas de custos e níveis de eficiência competitivos a nível mundial e operando 

por meio de plataformas de sistemas avançados e, em muitos casos, com a infra-

estrutura de negociação totalmente eletrônica, as bolsas da região consideraram a Fusão 

Total como uma das alternativas a longo prazo. Com um mercado de capitais mais 

desenvolvido, será possível implementar essa iniciativa, que depende de ajustes internos 

das bolsas e da escolha de uma bolsa central para o modelo. 

 

Os processos de integração não têm uma fórmula única de aplicação; existem várias 

alternativas, como as apresentadas acima, para avaliação e consideração, levando em 
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conta a infra-estrutura e o grau de mudanças que se deseja implementar para o alcance 

dos objetivos desejados.  

 

Para as bolsas de valores da América Latina, as alternativas estudadas subsidiaram os 

quadros técnicos a seguir buscando negócios e sistemas sem deixar de considerar que, a 

partir do ano 2000, transformações importantes se revelaram na indústria de bolsas de 

valores que observaram as mudanças oriundas da desmutualização em outros mercados, 

o que radicalizou a estrutura da indústria ocasionando boa parte das integrações, 

associações e fusões apresentadas no capítulo anterior deste trabalho.  

 

Cientes do momento delicado por que passava a indústria de bolsas de valores e ainda 

sofrendo as conseqüências das crises financeiras internacionais, as bolsas de valores da 

América Latina decidiram observar atentamente as transformações internacionais e 

estudar alternativas viáveis para implementação em um cenário mais favorável.  

 

3.4.2. Infra-Estrutura Necessária para a Integração 
 

Durante o ano de 2001, pesquisas sobre a infra-estrutura de negociação das bolsas da 

região à luz das transformações concebidas pelo novo modelo Europeu de organização 

de bolsas de valores foram promovidas pelo Sub-Comitê de Trabalho da FIAB, 

originando o estudo “Conclusões do Check-List das Condições de Conectividade e 

Vinculação Existentes entre as Bolsas da FIAB”. 

 

Os resultados do estudo mostraram que apesar de as bolsas da América Latina terem 

investido pesadamente na implantação de novas tecnologias e no aperfeiçoamento de 

sistemas de negociação de valores – e a similaridade de características dos sistemas de 

negociação adotados pelas bolsas fosse recorrente - não havia uniformidade quanto à 

uma plataforma.  

 

Mesmo sem essa harmonização, o estudo concluiu que é possível construir canais de 

Integração entre as bolsas da região desde que as práticas de mercado e as regras de 

negociação tivessem um certo grau de padronização. Com isto, transpondo a base do 

modelo europeu que ora se definia para a integração dos mercados naquela região e a 
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partir de uma iniciativa conjunta das bolsas da região no sentido da “harmonização de 

detalhados aspectos do ambiente de negociação” seria possível utilizar a estrutura de 

“integração em bloco, caracterizada pela interligação eletrônica entre as diversas bolsas 

através de sistemas de roteamento de ordens, direcionando as ordens de investidores 

para o mercado de origem da listagem do papel” (FIAB, 2001:86). 

 

Com uma base regulatória e práticas de mercado harmonizadas, as bolsas poderiam 

criar mecanismos de interligação entre seus sistemas de negociação permitindo que uma 

ordem de um investidor em um país da região chegasse à bolsa de valores daquele país e 

fosse roteada, ou enviada por meio dessa interconexão dos sistemas, para a bolsa de 

valores onde está listada a ação que o investidor quer comprar.   

 

Um dos objetivos da Integração entre os Mercados de Capitais da América.Latina é a 

criação de mecanismos eficientes de financiamento para as empresas da região. O 

estudo mostrou que alternativas de emissão de ações no exterior através de programas 

de depósito de recibo promoviam, no longo prazo, a fragmentação da liquidez das ações 

ao dividir os negócios com outros mercados. Nesse sentido, um modelo que visasse a 

emissão de ações em outro mercado jamais criaria um ambiente especializado na 

liquidez das ações – questão fundamental quando trata-se de novas emissões para o 

financiamento. 

 

Finalmente, o estudo conclui que em cenários como a da América Latina, em que os 

mercados de capitais têm um nível de desenvolvimento menor e que os participantes do 

mercado – investidores, emissores, intermediários - ainda não estão preparados para 

fortes alterações estruturais, é fundamental a preservação das singularidades de cada 

mercado, promovendo, contudo, a adoção de novas práticas e recomendações 

internacionais de promoção e modernização123 dos mercados com o objetivo de 

aprimorar as questões essenciais ao fortalecimento do mercado interno de capitais de 

cada país.  

                                                           
123 Adoção de práticas e recomendações internacionais as chamadas “melhores práticas” de governança 
corporativa da OCDE, as recomendações de prestação de serviço para centrais depositárias da IOSCO ou 
ainda de práticas de mercado da WFE. 



 

 

115 

3.4.3. Modelo de Integração via Corretoras Correspondentes 
 

Ao longo do ano de 2002, as bolsas observaram o retorno da atividade de negociação 

em seus mercados e, com isto, se asseguraram de que aquele seria o momento adequado 

para retomar a Integração124. Durante a reavaliação dos modelos de integração e 

considerando as particularidades das bolsas latino-americanas, concluiu-se que o mais 

apropriado seria abandonar a Integração das bolsas e promover uma integração para os 

mercados de capitais da América Latina.  

 

As bolsas estavam seguras de que uma integração dos mercados – ou seja, de estímulo 

fluxo de investimentos entre os mercados da região – não apenas preserva as 

características infra-estruturais locais, como possibilita a maior eficiência na utilização 

da poupança regional e fortaleceria o mercado de capitais da região como um todo, cuja 

conseqüência seria a atração de investimentos estrangeiros para os mercados 

domésticos. 

                                                           
124 Cabe ressaltar que em 2002 praticamente todos os países da região tiveram eleições presidenciais, o 
que trouxe algum sinal de instabilidade, embora os volumes e a capitalização de mercado já tivessem 
indicando sinais de reaquecimento ao final de 2002. 
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Quadro 10: Modelos Operativos para a Integração dos Mercados Ibero-Americanos 

Modelo Características Implicações 
Listagem e Negociação de 
Valores da Região em 
Seções Específicas de Cada 
Bolsa da Região 

- Seção internacional ou latino-
americana nos sistemas de 
negociação 
- Nova listagem de ações de 
empresas que já sejam negociadas 
em um mercado internacional e que 
conte com padrões de listagem e 
divulgação de informações 
aceitáveis para os membros da 
FIAB 
- Listagem patrocinada ou não pela 
emissora com adaptações mínimas 
que assegurem a divulgação de 
informações de maneira eqüitativa e 
imediata 
- Cotação em moeda local ou em 
divisa referenciada em dólares 
americanos 

- Fragmentação da Liquidez 
- Perda do float125 doméstico 
- Liquidez doméstica seja 
canibalizada por arbitragens 
entre ações negociadas no 
mercado local e recibos de ações 
negociadas no exterior 
- Complexidade inerente da 
negociação em diversas moedas 
- Melhor funcionamento em um 
número de mercados reduzido 
em um mesmo grupo (grupos de 
dois ou três mercados) 

Rotamento Com 
Intermediação Doméstica 
de Valores Listados em 
Mercados Latino-
Americanos 

- A negociação é realizada e 
concentrada nos mercados 
domésticos de cada ação 
- Canalização de ordens por meio 
de sistemas de roteamento de 
ordens entre mercados e de acordos 
de operação entre intermediários de 
países da América Latina 

- Necessidade de 
reconhecimento, por parte dos 
reguladores de cada país, de 
títulos acionários listados nos 
demais mercados e bolsas 
- Autorização aos intermediários 
para que possam ofertar esses 
valores a seus clientes 
- Necessidade de definição de 
medidas prudenciais associadas 
aos riscos de investimento 

Mercado Centralizado - Constituído em uma única 
jurisdição determinada 
- Listagem preferencialmente 
patrocinada por companhias, sem a 
necessidade de oferta pública126 
- Cotação em uma moeda 
determinada 
- Possibilidade de acesso remoto de 
intermediários ao sistema de 
negociação 

- Requer autorização dos 
reguladores para a intermediação 
local com valores inscritos no 
mercado centralizado 
- Reconhecimento dos regimes 
de listagem e divulgação de 
informações das companhias ou 
limitação inicial dos esquemas 
para empresas com negociação 
em mercados internacionais 
reconhecidos 
- Possível fragmentação de 
mercados 
- Liquidez doméstica seja 
canibalizada por arbitragens 
entre ações negociadas no 
mercado local e recibos de ações 
negociadas no exterior 

Fonte: FIAB, 2002. Elaboração própria. 

 

 

                                                           
125 Volume de ações de uma mesma companhia em circulação nos mercados 
126 Nos moldes dos ADRs e BDRs Nível 2 
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Uma análise dos modelos avaliados (Quadro 10), favoreceu que as bolsas optassem por 

um modelo que altere minimamente as características e a regulação local de cada 

mercado. Sobretudo, as bolsas decidiram preservar as listagens de ações nos mercados 

de origem das emissoras e os esquemas de intermediação de cada bolsa. Por isto, 

escolheu-se o Rotamento com intermediação doméstica de valores listados em mercados 

latino-americanos, adotado  em três etapas graduais cuja implementação completa 

depende do êxito da operacionalização e da aceitação do mercado pelo funcionamento 

da etapa anterior.  

 

Nesse modelo, as bolsas inicialmente adotarão os acordos de corretoras-

correspondentes127 entre seus intermediários, de forma que investidores de um país 

poderão adquirir ativos em outro país da região, diretamente e por meio de seu 

intermediário no mercado local, cujo trabalho será repassar a ordem de negociação à sua 

corretora correspondente no mercado em questão. Este esquema busca manter a liquidez 

das ações em seu mercado de origem – ou seja, sem a necessidade de emissão de ações 

nos vários países da região –bem como preservar as estruturas de intermediários e 

modelos de negociação de cada mercado, foram considerados fundamentais para a 

Integração.  

 

Com o modelo de corretoras-correspondentes em funcionamento, as bolsas avaliarão a 

viabilidade de implementar o acesso remoto de intermediários às diversas bolsas da 

região, por meio de interconexões entre os sistemas de negociação das bolsas. A partir 

do funcionamento e implementação satisfatória dessa etapa, será possível atingir a etapa 

final, qual seja buscar uma solução de sistema de negociação único e central para todas 

as bolsas, com conexão remota de todas as bolsas para todos os intermediários da 

região, observando a autorização expressa das entidades reguladoras de cada mercado. 

A implementação completa desse modelo de integração tem o objetivo principal de 

permitir que intermediários estabelecidos nos países da região possam realizar negócios 

em jurisdições onde não estão estabelecidos. Por isto, segundo a FIAB (2004), as bolsas 

                                                           
127 O acordo de correspondência tem como base o respeito à relação com clientes das corretoras em seu 
mercado de origem e uma remuneração pelo repasse da ordem para a execução. Desta forma, além do 
sistema de intermediação no mercado do investidor, são mantidos os modelos de negociação, 
compensação e liquidação do mercado onde a ação foi comprada. Em todas as etapas, o contato entre os 
intermediários dos vários países será facilitado pelas bolsas.  
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prevêem um trabalho de harmonização de regras e legislações em conjunto com seus 

reguladores, que resulta no acesso de membros cruzados (cross membership).  

 

A FIAB aponta que, atualmente, o principal entrave para a definitiva implantação do 

esquema de corretoras-correspondentes é a oferta pública de ativos estrangeiros pelos 

intermediários dos mercados, que só podem ofertar publicamente aos investidores de 

seu mercado ativos autorizados pelo seu regulador. Considerando que não haverá nova 

listagem ou emissão de ações – as ações serão mantidas para negociação em sua bolsa 

de origem – bolsas e reguladores estão trabalhando em alternativas de reconhecimento 

mútuo do registro dos ativos nos órgãos reguladores do outro mercado, de forma que as 

atividades de fiscalização e supervisão sejam preservadas pelos reguladores. 

 

Para alcançar seus reguladores, as bolsas da região trabalham, desde 2003, com o 

Instituto Ibero-Americano de Mercado de Valores (IIMV)128 para definir regras 

mínimas para a harmonização das práticas de cada mercado. Ademais, obtiveram o 

apoio do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) para estudos no sentido de 

identificar soluções para a harmonização regulatória visando o reconhecimento mútuo e 

na implementação de uma iniciativa piloto entre dois mercados, como será apresentado 

a seguir.  

 

3.4.4. Apoio do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento e os Projetos 
Piloto entre Bolsas 

 
Considerando o objetivo do BID para o desenvolvimento da infra-estrutura de toda a 

região latino-americana, as bolsas da região pediram seu apoio institucional para a 

solução de questões regulatórias visando a integração do mercado de capitais regional.   

 

Em julho de 2004, FIAB e BID assinaram um Memorando de Entendimentos que tem, 

como premissa, o apoio do Banco para o estudo de alternativas que facilitem a 

implementação da Integração. Esse acordo se materializou em apoio financeiro para 

estudos relativos à Integração dos Mercados de Capitais Latino-Americanos, uma vez 

que a iniciativa é considerada pelo Banco como um bem público regional.  

                                                           
128 O IIMV congrega os órgãos reguladores de todos os países cujas bolsas sejam membros da FIAB. 
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Os recursos serão utilizados para identificar critérios regulatórios comuns 

implementados pelos reguladores de cada mercado da região, de forma que esses órgãos 

autorizem ativos já registrados e sob supervisão de seus pares na região para a oferta 

pública por intermediários do mercado local (FIAB, 2004: 55). 

 

Da mesma forma, a divulgação de informações corporativas será estudada para 

harmonizar os critérios de transparência das informações corporativas das empresas 

listadas na região. O desenvolvimento de uma solução tecnológica unificada de 

disseminação de informações corporativas faz parte dessa etapa, que visa a 

uniformização das informações sobre as ações negociadas na região, conforme BID 

(2004: 3): 

 

 

A FIAB suporta um modelo de integração de mercado que evita 
a criação de um único mercado ou centro de negociação de ações 
na América Latina e, ao contrário, busca fortalecer os mercados 
locais como a principal via para a operação através de 
mecanismos eficientes de financiamento de empresas locais e de 
um canal de investimento da poupança da região em suas 
próprias companhias. 

 

 

Os trabalhos com o apoio do BID foram iniciados em 2005, ano em que reguladores e 

bolsas de cada país começaram a identificar pontos importantes e necessários para a 

implementação dos convênios de corretoras correspondentes. No entanto, ficou claro 

que harmonizar as regras de quatorze diferentes países é um desafio e, por sugestão do 

BID, os participantes da integração dos mercados de capitais da região elaboraram um 

Projeto Piloto de Integração pautado no esforço bilateral de duas bolsas que possam 

solucionar os entraves e criar uma fórmula de implementação do Projeto de Integração 

dos Mercados de Capitais da América Latina.  

 

Foram estabelecidos alguns projetos pilotos129 iniciais, dentre os quais o da Bolsa de 

Valores de São Paulo e Bolsa Mexicana de Valores, cujo objetivo é estabelecer as 

                                                           
129 Além do Projeto Piloto BOVESPA – BMV, foram estabelecidos o Projeto de Integração das bolsas do 
Panamá, El Salvador e Costa Rica (BOLCEN) com a Bolsa Colombiana – em que se avaliaram 
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condições tecnológicas, operacionais, regulatórias e comerciais para viabilizar o acesso 

dos investidores brasileiros a ações negociadas no mercado mexicano, ao mesmo tempo 

em que investidores mexicanos pudessem acessar as ações do mercado brasileiro.  

 

Desde o final de 2004, um trabalho de otimização das estruturas existentes está sendo 

conduzido, respeitando as regras de cada mercado de forma a promover alterações 

mínimas na legislação vigente. 

 

Liderado pelas duas principais bolsas da região, que juntas somam cerca de 80% do 

volume negociado com ações na América Latina (Tabela 8), os trabalhos são pautados 

com o marco regulatório existente em cada mercado para a promoção de reformas 

indispensáveis e com alterações mínimas. As câmaras de compensação e liquidação de 

cada mercado também trabalham para avaliar impactos da negociação e com a 

manutenção das ações depositadas em e dos fluxos de compensação e liquidação 

existentes nos países de origem . Embora sob a ótica das bolsas as alterações sejam 

mínimas, uma vez que as práticas de seus mercados são parecidas, há algumas 

distinções importantes em certas questões da dinâmica de identificação de propriedade 

em cada mercado ser diferente130.  

 

Tabela 8: Comparação do Tamanho dos Mercados de Ações no Brasil e no México 

  Capitalização de 
Mercado –  

em US$ milhões 

Volume Total -   
em US$ milhões 

Número de 
Companhias Listadas 

 2000 2004 2000 2004 2000 2004 
Bolsa Mexicana 125.204 171.402 45.768 45.404 177 326 
BOVESPA 226.152 330.347 101.537 104.559 467 388 

Fonte: World Federation of Exchanges (www.world-exchanges.org). Anos Selecionados. Elaboração 
própria. 
 

Aparentemente, o maior desafio é estabelecer o modelo de reconhecimento mútuo do 

registro por parte dos reguladores, que já manifestaram permitir que apenas investidores 

                                                                                                                                                                          
alternativas de interconexão principalmente em razão da proximidade geográfica e de implementação de 
práticas de governança corporativa, assim como uma tentativa entre continentes com as Bolsas e 
Mercados Espanhóis (também membros da FIAB) e a Bolsa de Comércio de Santiago, visando a 
interconexão de sistemas em razão de que intermediários chilenos vinham negociando o LATIBEX do 
mercado espanhol. Entretanto, o modelo BOVESPA – BMV foi tomado como principal referência para a 
Integração por tratar estar totalmente direcionada à implementação do esquema de corretoras-
correspondentes. 
130 Enquanto no Brasil as ações ficam em nome dos investidores finais, no México as ações ficam 
custodiadas em contas de custódia em nome dos intermediários, ou agentes de custódia. 
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institucionais e qualificados131 da região possam adquirir ativos da Integração132. Para a 

negociação, as bolsas optaram por inicialmente adotar uma solução simplificada de 

interligação de sistemas, que respeita as etapas do modelo de integração e que deve ser 

aprimorada à medida que o mercado se adapte e demande mecanismos mais sofisticados 

de negociação que permitam economias de escala para os intermediários.  

As duas bolsas firmaram um compromisso público com o Projeto Piloto, em setembro 

de 2005, ao assinarem um Memorando de Entendimentos abarcando importantes 

questões a respeito da supervisão e troca de informações das emissoras, intermediários e 

negócios de cada país, selecionando quatorze companhias de cada mercado a serem 

estudadas como possíveis alternativas de negociação na primeira fase de implantação do 

Projeto Piloto, que esperam implementar até meados de 2007133. 

 

3.5. Benefícios da Integração dos Mercados na América Latina 
 

A Integração dos mercados de capitais na América Latina não segue as tendências 

observadas na Europa e nos Estados Unidos. O baixo nível de desenvolvimento dos 

mercados de capitais da região demonstra que há ainda outros passos a serem 

percorridos antes de uma consolidação de bolsas de diversos países que implique na 

harmonização de diferentes estruturas regulatórias, mercados e modelos. 

 

Enquanto os mercados europeus se beneficiaram de uma unificação monetária e 

harmonização regulatória do mercado financeiro para lograr o processo de consolidação 

                                                           
131 Investidores institucionais e pessoas físicas com carteira de investimento em montante elevado são 
considerados investidores qualificados. No Brasil, a Instrução CVM 254/1996, define investidores 
qualificados como “instituições financeiras, companhias seguradoras, entidades abertas e fechadas de 
previdência privada, fundos de investimento regulados e fiscalizados pela Comissão de Valores 
Mobiliários ou pelo Banco Central do Brasil e investidores  que  detenham  carteiras de valores 
mobiliários em montante superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), administradas”. 
132 Segundo informações da Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a oferta pública de ações brasileiras 
naquele mercado deverá utilizar o SIC, por meio do qual a CNBV reconhecerá a autorização do registro 
do regulador do mercado de origem. As informações corporativas dessas empresas serão disponibilizadas 
no sítio de Internet da BMV. Pelo lado brasileiro, a bolsa trabalha com a CVM para o reconhecimento do 
registro da CNBV e para a definição de critérios adequados para tal reconhecimento. A legislação de 
mercado de capitais dos dois países está em análise (Lei 6385/76 que dispõe sobre os poderes da CVM, 
“Ley del Mercado de Valores”; a Lei 6404/76 sobre as sociedades por ações e sua comparação com a 
“Ley del Mercado de Valores” mexicana; a Instrução CVM 400/04 e a “Circular Única de Emisoras”, 
ambas dispondo sobre o registro de ativos, ofertas públicas e prospectos no Brasil e no México, 
respectivamente; sobre os regulamentos internos de operações das duas bolsas e ainda sobre os 
regulamentos das câmaras de compensação de ambos os mercados). 
133 A implantação e a operacionalização do Projeto Piloto dependem do aval das Comissões de Valores de 
ambos os mercados. 
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que se encontra em constante evolução,  as bolsas dos EUA se beneficiaram da estrutura 

única sob a regulação da SEC, que exige as mesmas práticas e requisitos de bolsas, 

especialistas, formadores de mercado e quaisquer outros participantes do mercado de 

capitais doméstico antes de darem início às recentemente divulgadas mudanças em sua 

estrutura corporativa e de gestão.  

 

A falta de um modelo de unificação monetária e de uma regulamentação de mercados 

financeiros centralizada na América Latina, parece ser a razão pela qual ainda não é 

possível atingir um nível maduro de integração ou consolidação entre bolsas de valores.  

A Integração dos Mercados de Capitais da América Latina em curso nas bolsas da 

região tem como cerne o fortalecimento do mercado regional via a canalização da 

poupança econômica doméstica para o investimento na própria região. Com isto, 

espera-se criar um mercado mais eficiente para a alocação de recursos dos investidores 

e oferecimento de alternativas de liquidez para ações das companhias no mercado local, 

com a conseqüentemente atração de investidores estrangeiros para a região.  

 

A iniciativa piloto entre as bolsas do Brasil e do México se mostra como um desafio 

para a solução de entraves regulatórios ao oferecimento de ações estrangeiras por 

intermediários locais. Enquanto os reguladores estudam essas questões, bolsas e 

câmaras de compensação trabalham para equacionar detalhes operacionais e para o 

desenvolvimento de canais de informação corporativa das empresas da integração e de 

informações sobre o outro mercado para investidores locais.  

 

A viabilização de um modelo de Integração se faz mais importante face as constantes 

mudanças que o setor de bolsas de valores atravessa em todo o mundo. O alinhamento à 

melhoria na eficiência das bolsas, com a busca por novas alternativas de investimento 

para investidores e intermediários se revela fundamental para o desenvolvimento dos 

mercados de capitais da América Latina, pois permite o aproveitamento dos 

instrumentos de negociação já disponíveis na região com a utilização de fluxos de 

capital local e internacional, beneficiando a liquidez das emissoras da região134. 

 

                                                           
134 Considerando que apenas 90 empresas da região são listadas em bolsas norte-americanas, cerca de 
1.400 empresas domésticas ficam à margem do financiamento internacional. Empresas com ações listadas 
no exterior oferecem aos investidores os padrões internacionais aceitos de transparência, prestação de 
informações e governança, e atuam em uma importante variedade de setores econômicos.   
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Oferecer um ambiente líquido para investidores e companhias domésticas é a principal 

razão para que as bolsas de valores locais sejam o canal de otimização da já disponível 

poupança existente e possam fomentar o desenvolvimento dos mercados de capitais da 

América Latina e elevar a importância relativa em suas economias135. Por meio da 

integração, espera-se suprir a demanda de investidores136 para a diversificação de seus 

portfólios por meio da utilização dos serviços de seu intermediário local.  

 

O aproveitamento dos serviços do intermediário local deve promover a redução de 

custos de negociação em ativos estrangeiros, uma vez que o canal de comunicação entre 

as corretoras correspondentes de dois mercados representará novas oportunidades de 

prestação de serviços, divisão de receitas e, conseqüentemente, de ganhos de escala para 

os intermediários.  

 
A expectativa de aumento nos volumes e de participação de investidores institucionais 

da região na Integração é, segundo as bolsas, o maior beneficio que o mercado de 

capitais da América Latina pode receber. Se os fluxos de investimento na região se 

confirmarem com a integração, a conseqüência mais importante será a promoção da 

alocação mais eficiente dos recursos financeiros regionais, ampliando a liquidez do 

mercado de ações doméstico. Além de favorecer os ambientes de intermediação e de 

operação das bolsas, o fortalecimento da região auxiliará na maior competitividade dos 

mercados para acompanhar as tendências tecnológicas em outros mercados, estimulando 

um cenário consistente e propício para o crescimento sustentável dos mercados de 

capitais da região para, futuramente, avaliarem a viabilidade de um modelo de 

consolidação de bolsas similar ao observado na Europa. 

 

                                                           
135 A relação capitalização bursátil x PIB da América Latina é 29%, números que contrastam com os 
níveis apresentados nos mercados asiáticos e no Oriente Médio e norte da África, com 81% e 36%, 
respectivamente (FIAB, 2004). 
136 Somente considerando os fundos de pensão da região, o montante de poupança somava US$ 130 
bilhões ao final de 2005, e mesmo considerando que apenas uma parte pequena desses recursos poderiam 
ser aplicados em títulos de renda variável, há que se considerar que além de o montante dos fundos de 
pensão, que crescem sistematicamente ano a ano, fundos mútuos e outros tipos de investidores 
qualificados procuram diferentes ativos para a diversificação de suas carteiras. 
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CONCLUSÕES 

 

O primeiro capítulo apresentou as principais mudanças pelas quais o mercado de 

capitais internacional passou nas últimas duas décadas. Desde meados dos anos 1980, o 

fluxo internacional de capitais, estimulado pela abertura financeira, teve papel 

fundamental nas mudanças ocorridas no mercado de capitais e a participação de grandes 

investidores institucionais estrangeiros nesse movimento trouxe consigo uma forte 

procura por acesso aos mercados e pela redução dos custos de intermediação, cuja 

solução se deu por meio da implementação de sistemas eletrônicos de negociação nas 

bolsas e intermediários, acirrando a competição entre eles.  

 

Frente às necessidades de investimento em tecnologia e aperfeiçoamento dos sistemas 

de intermediação dos mercados de capitais, a desmutualização das bolsas para a 

segregação da administração societária do acesso de intermediários às bolsas se mostrou 

uma alternativa adequada à promoção de maior flexibilidade para modificações 

estruturais em seus sistemas, Este também se mostrou um instrumento importante para 

capitalizar as bolsas junto a investidores, de forma que estas pudessem financiar novos 

projetos e sistemas, como visto na Europa. Nos Estados Unidos, durante os anos 1990 a 

discussão se centrou na competição entre bolsas, Redes de Comunicação Eletrônicas e 

Sistemas de Negociação Proprietários, uma vez que tais estruturas despontaram como 

instrumentos eficientes de intermediação com custos reduzidos de transação.  

 

Em países emergentes, a internacionalização dos mercados de capitais evidenciou a 

fragilidade de seus sistemas vigentes, uma vez que companhias domésticas passaram a 

utilizar a listagem em praças financeiras internacionais para financiar suas emissões 

junto aos investidores internacionais. Desta forma, a fragmentação da liquidez das ações 

das principais empresas em praças internacionais alertou as bolsas da América Latina 

para a necessidade de um esforço conjunto de fortalecimento dos respectivos mercados 

locais. Uma série de iniciativas de integração de bolsas foram estudadas ao largo dos 

anos 1990 quem no ano 2002, resultaram no Projeto de Integração dos Mercados de 

Capitais Latino-Americanos. 
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Ao longo de todo o período estudado, os efeitos da internacionalização dos mercados e, 

sobretudo, da emergência dos investidores institucionais como principais motores do 

fluxo de capitais internacional e da intermediação por meio de sistemas eletrônicos de 

negociação motivaram diferentes respostas das bolsas de valores na América Latina, nos 

Estados Unidos e na Europa. 

 

O capítulo dois apresentou com detalhes os movimentos da desmutualização das bolsas 

na Europa e a concorrência dos sistemas alternativos de negociação às bolsas dos 

Estados Unidos. 

 

Na Europa, a desmutualização se tornou característica fundamental para a evolução das 

bolsas da região resultando, em muitos casos, em sua abertura de capital para o 

financiamento de novos sistemas e projetos. Ao mesmo tempo, a unificação monetária 

se mostrou favorável à aceleração da de consolidação de bolsas na região, como 

demonstram as experiências de organização das bolsas dos Grupos Euronext e OMX. 

Essas mudanças fortaleceram praticamente todas as bolsas da região e inclusive bolsas 

pouco expressivas no cenário internacional ganharam destaque mundial nos últimos 

anos.  

 

Nos Estados Unidos, apesar da competição deflagrada por sistemas de negociação 

alternativos desde meados dos anos 1990, a pressão de participantes de mercado e a 

interferência da SEC foram os promotores das mudanças no sistema de intermediação 

das bolsas locais. Essa questão parece ter sido superada nas bolsas européias, cujos 

volumes vêm crescendo em razão da demanda cada vez maior de investidores e 

emissores estrangeiros desde a implantação de modelos dirigidos por ordens ainda no 

início dos anos 1990. 

 

Apesar de um pequeno movimento de gestão da bolsa ter se iniciado em 2002, foi a 

partir de 2005, e especialmente em razão da associação do NASDAQ com a Instinet, 

que a NYSE adotou uma importante reformulação de seu mercado, promovendo a 

desmutualização e a associação com a Archipelago para posterior listagem de suas 

ações.  
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Atualmente, ofertas de compra da LSE e, sobretudo, da criação de bolsas transatlânticas, 

com a proposta da criação do Grupo NYSE-Euronext e da compra da LSE pela 

NASDAQ vem se mostrando o principal desafio dos reguladores da região, embora 

administradores e investidores das ações dessas bolsas tenham fortes motivações 

econômicas e competitivas para seguir esse objetivo de consolidação de bolsas de 

regiões distintas.  

Em suma, apesar das mudanças no mercado europeu terem se iniciado nos anos 1990 e 

do NASDAQ ter se desmutualizado em 2000, a principal bolsa de valores dos Estados 

Unidos somente criou uma nova estrutura societária diante do fortalecimento do 

NASDAQ no cenário internacional. A pressão de investidores para a reformulação dos 

modelos dirigidos por cotações do mercado norte-americano deve começar a ser 

respondida com a sinergia de sistemas que as bolsas norte-americanas, em especial a 

NYSE, devem obter com a associação às bolsas européias.  

 

Sem perspectivas de unificação regional, as bolsas da América Latina buscaram outras 

respostas às transformações no mercado de capitais internacional, como apresentou o 

terceiro capítulo deste trabalho. A década de 1990 marcou as bolsas latino-americanas 

como um período de avaliação de alternativas de integração para a recuperação da 

liquidez face à concorrência com as principais praças financeiras internacionais. Nem 

mesmo a viabilidade de associação de bolsas dos países membros do MERCOSUL se 

mostrou satisfatória. A diversidade entre as questões regulatórias e organizacionais dos 

mercados se mostrou um impeditivo para iniciativas de associação entre as bolsas 

locais.  

 

A desmutualização de cerca de 50% das bolsas da região até o ano 2002 não se mostrou 

favorável a qualquer tipo de integração ou consolidação local e somente em abril de 

2003 a Bolsa de Valores de São Paulo, que concentra cerca de 70% do volume 

financeiro negociado com ações na região anunciou  os estudos para a sua 

desmutualização.  

 

Os esforços empreendidos na década anterior se cristalizaram em 2002 com o início dos 

trabalhos para a integração dos mercados de capitais latino-americanos, ao invés de um 

modelo de associação de bolsas. O esquema escolhido, de corretoras-correspondentes, 

visa permitir o acesso de investidores de um país aos ativos de outra bolsa da região, 
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utilizando os intermediários de seu próprio mercado com a premissa da manutenção da 

listagem de ações em cada mercado, de forma que se preserve a liquidez dessas no 

mercado doméstico. O modelo visa facilitar o fluxo de investimentos na região, 

preservando inclusive os sistemas de intermediação e as particularidades de cada 

mercado. 

 

Assim, é possível concluir que o modelo adotado na América Latina não tem 

semelhança com as tendências de integração ou consolidação observadas isoladamente 

na Europa e nos Estados Unidos, e mais recentemente conjuntamente entre importantes 

bolsas de ambas as regiões. No entanto, a iniciativa deve contribuir para canalizar a 

poupança financeira da região de forma mais eficiente, direcionando-a para o 

financiamento de suas companhias e contribuindo para fortalecimento do mercado de 

capitais regional. 

 

As várias iniciativas distintas em cada região demonstram não haver um padrão definido 

de integração de bolsas de valores na América Latina, na Europa ou nos Estados 

Unidos, uma vez que atores de cada um desses mercados se valeram dos marcos 

regulatórios em vigor pelos seus reguladores para o estabelecimento de seus sistemas de 

intermediação e de operações.  

 

Por outro lado, fica evidente que as bolsas em todo o mundo foram estimuladas a 

modernizar e sofisticar seus modelos de intermediação, favorecendo o amplo acesso de 

investidores institucionais e reduzindo custos de operação. Para tanto, a flexibilidade na 

gestão oriunda da desmutualização das bolsas teve papel fundamental para a 

modernização dos modelos de negociação na Europa durante a década de 1990 e, mais 

recentemente, também nos Estados Unidos.  

 

Na América Latina, a desmutualização parece ter tido, até o momento, pouco impacto 

na modernização dos sistemas, embora todas as bolsas tenham adotado o modelo ou 

estejam estudando a sua implementação no futuro próximo. Por outro lado, a decisão 

conjunta de todas as bolsas locais para implementar a integração observa o nível de 

desenvolvimento do mercado de capitais latino-americano, preservando a 

regulamentação local de forma semelhante à observada nos outros mercados. Com este 

modelo, bolsas e reguladores locais esperam fomentar, de forma mais eficiente, a 
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liquidez para as companhias locais, aproveitando melhor a poupança financeira da 

região e atraindo novos influxos internacionais de investimento. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Características das Principais Bolsas Européias entre 1986 e 1995 

Bolsa Tipo de 
instituição 

Sistema Tipo de 
Mercado 

Tipo de 
Intermediário 

Outras 
características 

Londres Associação 
de membros 
sem fins 
lucrativos 

SEAQ (1986) Dirigido por 
cotações  

Formador de 
mercado 

Em 1995, trocou 
os sistemas pelo 
SETS e AIM 
(para ações 
estrangeiras)  

Alemanha  Associação 
de membros 
sem fins 
lucrativos  

BOSS 
(divulgação 
das cotações) e 
IBIS (dirigido 
por ordens) 

Híbrido de 
mercado a viva 
voz, balcão por 
telefone e 
dirigido por 
ordens com 
anonimato na 
negociação 

Kursmakler 
(formador de 
mercado) 

Oito bolsas no 
país; 
30% do volume 
negociado fora 
da bolsa. 

Amsterdã Associação 
de membros 
sem fins 
lucrativos 

ASSET  Híbrido entre 
mercado dirigido 
por ordens e por 
cotações (por 
meio dos 
hoekmannen)  

Hoekmannen 
(formador de 
mercado), com 
mercado 
eletrônico 
automático para 
grandes ordens e 
cotações para 
ordens menores 

n.d. 

Paris Associação 
de membros 

CAC (1986) Leilão eletrônico 
direcionado por 
ordens 

Societés de 
bourse 
(corretoras) 

Em 1991 o 
acesso foi 
estendido às 
outras bolsas 
regionais da 
França 

Madri Associação 
de membros 
em fins 
lucrativos 

SIBE (1995) Leilão eletrônico 
dirigido por 
ordens (inclusive 
para derivativos 
e renda fixa) 

Sociedades de 
bolsa 

As quatro bolsas 
do país passaram 
a ter acesso ao 
sistema com 
cotação única 
para todas as 
companhias 

Estocolmo Associação 
de membros 
com fins 
lucrativos 
(desde 1993) 

OM (1993) Dirigido por 
ordens 

Corretoras n.d. 

Bruxelas Associação 
de membros 
com fins 
lucrativos 

n.d. Dirigido por 
cotações 

Corretoras e 
formadores de 
mercado 

n.d. 

Milão Associação 
de membros 

n.d. Leilão eletrônico 
contínuo dirigido 
por ordens  

Societá de 
Intermediazione 
(corretoras) 

As negociações 
em balcão eram, 
até a reforma de 
1991, mais que o 
triplo do 
mercado 
regulado 

Fonte: Steil, 1996. Elaboração própria. 
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ANEXO II: Convênios Firmados entre as Bolsas da FIAB entre 1990 e 2000 

 Convênios Firmados com Outras Bolsas 
Bolsa Inter-

cambio 
Técnico 

Assistência Técnica, Cooperação 
Mútua e Troca de Informações 

Integração de 
Mercados 

Operacional e de 
Comunicações 

Costa Rica   - Bolsa de 
Lima (1999) 
- Bolsa do 
Panamá (2000) 

 

Bolsa de 
Guayaquil 

   Bolsa de Comércio de 
Santiago (1995) 

Bolsa de 
Valores de 
Quito 

  Bolsa de Lima 
(1999) 

 

Bolsa 
Mexicana de 
Valores 

 - Bolsa Nacional de Valores da Costa 
Rica (1991) 
- Bolsa Hondurenha de Valores 
(1991) 
- Bolsa de Valores de Caracas (1991) 
- Bolsa de Comércio de Santiago 
(1991) 
- Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 
(1991) 
- Bolsa de Valores de São Paulo 
(1991) 
- Bolsa de Bogotá (1991) 
- Bolsa de Medelin (1991) 
- Bolsa do Occidente (1991) 
- Bolsa de Valores de Santo 
Domingo (1991) 
- Bolsa de Valores de El Salvador 
(1991) 
- Bolsa de Valores de Guatemala 
(1992) 
- Bolsa de Valores de Lima (1994) 

  

Bolsa de 
Valores de 
Panamá 

   - Bolsa de Valores da 
Costa Rica (2000) 

Bolsa de 
Valores de 
Lima 

  - Bolsa 
Boliviana de 
Valores (1999) 
- Bolsa de 
Valores de 
Quito (1999) 
- Bolsa 
Nacional de 
Valores da 
Costa Rica 
(1999) 
 

 

Bolsa de 
Montevidéu 

 - Bolsa de Lima (1993)  - Bolsa do Rio de 
Janeiro (1991) 
- Bolsa de Valores de 
São Paulo (1991) 

Bolsa de 
Caracas 

Bolsa 
de 
Bogotá 
(1992) 

- Bolsa de Santiago (1991) 
- Bolsa de Santo Domingo (1993 
- Bolsa de Lima (1993) 

- Bolsa de 
Medelin 
(1992) 

- Bolsa de Guayaquil 
(1995) 
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Bolsa e 
Mercado de 
Valores de 
Buenos Aires 

 - Bolsa de Ocidente (1992) 
- Bolsa de Montevidéu (1993) 
- Bolsa de Bogotá (1993) 
 

 - Bolsa de Valores de 
São Paulo (1991) 
- Bolsa de Valores do 
Rio de Janeiro (1992) 
- Bolsa de Santiago 
(1992) 

Bolsa de 
Valores de 
São Paulo 

  - Bolsa 
Mexicana de 
Valores (1991) 
- Bolsa de 
Buenos Aires 
(1991) 
- Bolsa de 
Montevidéu 
(1991) 
- Bolsa de 
Santiago 
(1992) 
- Bolsa de 
Lima (1994) 
- Bolsa de 
Guayaquil 
(1995) 

- Bolsa de Buenos 
Aires (1991) 
- Bolsa de Santiago 
(1992) 
 

Bolsa de 
Santiago 

 - Bolsa de Buenos Aires (1992) 
- Bolsa do Rio de Janeiro (1992) 
- Bolsa de Valores de São Paulo 
(1992) 
- Bolsa Mexicana de Valores (1992) 
- Bolsa de Bogotá (1992) 
 

 - Bolsa de Lima 
(1992) 
- Bolsa de Guayaquil 
(1995) 
- Bolsa de Quito 
(1995) 
 

Bolsa 
Nacional de 
Valores da 
Costa Rica 

  - Bolsa de 
Lima (1999) 

 

Bolsa de 
Guayaquil 

   - Bolsa de Santiago 
(1995) 

Bolsa de 
Quito 

  - Bolsa de 
Lima (1999) 
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Bolsa 
Mexicana de 
Valores 

 - Bolsa Nacional de Valores da 
Costa Rica (1991) 
- Bolsa Hondurenha de Valores 
(1991) 
- Bolsa de Valores de Caracas 
(1991) 
- Bolsa de Santiago (1991) 
- Bolsa do Rio de Janeiro (1991) 
- Bolsa de Valores de São Paulo 
(1991) 
- Bolsa de Bogotá  (1991) 
- Bolsa de Medelin (1991) 
- Bolsa do Occidente (1991) 
- Bolsa de Santo Domingo (1991) 
- Bolsa de El Salvador (1991) 
- Bolsa de Guatemala (1992) 
- Bolsa de Lima (1994) 

  

Bolsa de 
Lima 

  - Bolsa 
Boliviana de 
Valores (1999) 
- Bolsa de 
Quito (1999) 
- Bolsa 
Nacional de 
Valores da 
Costa Rica 
(1999) 

 

Bolsa de 
Montevidéu 

 - Bolsa de Lima (1993) 
- Bolsa de Guayaquil (1995) 

 - Bolsa do Rio de 
Janeiro (1991) 
- Bolsa de Valores de 
São Paulo (1991) 

Fonte: FIAB e Bolsas Membros. Elaboração própria. 
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ANEXO III: Tratados de Integração Envolvendo Países das Bolsas Membros da FIAB 

Tratado de Integração Países Membros Bolsas Membros da FIAB 
União Européia 
1957) 

Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, Finlândia, 
França, Grécia, Holanda, Irlanda, 
Itália, Luxemburgo, Portugal, 
Reino Unido e Suécia. 
 

Bolsa de Valores de Lisboa 
Bolsa de Valores de Madri 
 

MERCOMUM 
1962) 
 

Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras e 
Nicarágua. 
 

Bolsa Nacional de Valores 
 

Comunidade Andina 
1969) 
 

Bolívia, Colômbia, Equador, 
Peru e 
Venezuela. 
 

Bolsa de Valores de Guayaquil 
Bolsa de Valores de Quito 
Bolsa de Valores de Lima 
 

ALADI 
1980) 
 

Argentina, Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Chile, Equador, 
México, Paraguai, Peru, Uruguai 
e 
Venezuela. 
 

Bolsa de Valores de São Paulo 
Bolsa de Comércio de Santiago 
Bolsa de Valores de Guayaquil 
Bolsa de Valores de Quito 
Bolsa de Valores de Lima 

APEC 
1989) 
 

Austrália, Brunei, Canadá, Chile, 
Cingapura, Coréia do Sul, 
Darussalam, EUA, Filipinas, 
Hong-Kong, Indonésia, Japão, 
Malásia, México, Nova Zelândia, 
Papua Nova Guiné, Tailândia e 
Taiwan. 
 

Bolsa de Comércio de Santiago 
Bolsa Mexicana de Valores 

MERCOSUL 
1991) 
 

Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai 
 

Bolsa de Comércio de Buenos 
Aires 
Bolsa de Valores de São Paulo 
Bolsa de Valores de Montevidéu 

ALCA 
1994) 
 

Todos os países das Américas, à 
exceção de Cuba. 
 

Bolsa de Valores de São Paulo  
Bolsa de Valores de Quito 

NAFTA 
1992) 
 

Canadá, EUA e México 
 

Bolsa Mexicana de Valores 
 

BOLCEN-BID 
1994) 
 

Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, 
Nicarágua e Panamá. 
 

Mercado de Valores de El 
Salvador 

Fonte: FIAB (1996). Elaboração própria. 
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ANEXO IV – Modelos de Fusão de Bolsas: 

 
Modelo de Fusão Características Benefícios Implicações 

Fusão de Bolsas 
Através da 

Criação de “joint-
venture 

- Criação de um mercado 
especial ou “nova bolsa” 
com a troca de produtos e 
a potencialização de 
negócios entre as partes 
- Não há alteração das 
estruturas de negócios 
anteriormente 
estabelecidas pelas bolsas 

- Criação de um mercado 
alternativo 
- Estabelecimento de 
uma nova 
regulamentação “ad-hoc” 
para o novo mercado 

- O grau de integração é 
médio 
- Não são necessárias 
alterações na estrutura 
corporativa das 
empresas anteriormente 
estabelecidas 

Acordos de 
Integração entre 

Bolsas 

- Acordos contratuais de 
acesso recíproco a uma 
porção ou à totalidade de 
cada mercado 
- Implica na homologação 
de estruturas de operação 
e de um marco 
regulatório para ambas as 
contrapartes 

- Maior presença no 
mercado da contraparte 
- Ampliação da base de 
acionistas 
- Alcance a novos tipos de 
acionistas 
- Aumento da base de 
produtos e serviços 
oferecidos 

- Grau de integração 
muito alto 
- Requer alterações 
importantes na estrutura 
corporativa 

Fusão Total entre 
Bolsas 

- Estabelecimento de um 
novo mercado, com base 
nas estruturas pré-
existentes e remodeladas 
das bolsas envolvidas 

- Maior grau de eficiência 
operativa 
- Diminuição de custos 
decorrentes de ganhos de 
escala em todas as etapas 
do processo de 
negociação 

- Grau de integração 
total 
- Uma nova 
configuração corporativa 
tem de ser criada 

Fonte: FIAB, 1999 

 


