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RESUMO 
 
 

INFLUÊNCIA DO MERCADO DE CAPITAIS NA ECONOMIA BRASILEIRA RESUMO O 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) caracteriza-se essencialmente em intermediar e prover 
liquidez às transações. O mercado financeiro transfere os recursos dos agentes ofertantes para 
os demandantes, e assim, as instituições financeiras se responsabilizam de transferir os 
recursos entre os agentes econômicos, com orçamento superavitário e/ou deficitário. Os 
recursos financeiros apresentam várias alternativas, destacando os títulos de renda fixa, onde 
os rendimentos são previamente fixados, e títulos de renda variável, dependendo da 
lucratividade futura, e podem ser feitos tanto em mercados primários quanto em secundários. 
Os países em desenvolvimento estão procurando abrir suas economias para investimentos 
externos, e sendo assim, pressupõe-se que com o crescimento do mercado de capitais, a 
economia torna-se mais desenvolvida, captando mais investimento. Quanto à eficiência do 
mercado na atual conjuntura é o assunto mais polêmico em finanças, contudo, é crescente o 
número de defensores das chamadas finanças comportamental, e as teorias relacionadas a 
este assunto são reguladas por fatores racionais e baseadas nas informações econômicas e 
variáveis do comportamento humano. A presente pesquisa objetiva apresentar a influência que 
o mercado de capitais tem sobre a economia brasileira, apresenta uma perspectiva sistêmica e 
poder ser definida como exploratória bibliográfica, abrangendo e englobando referências de 
bibliografias já publicadas a respeito do assunto, portanto material já elaborado, constituído por 
livros principalmente, estudos exploratórios, perspectivas diversas acerca do problema, artigos 
científicos, mas quase que exclusivamente, recorrendo à fonte bibliográfica. Houve um avanço 
significativo na industrialização com a atuação do BNDES, facilitando grandes 
empreendimentos ligados aos setores de transporte e energia. Mercado de capitais é uma 
instituição que negocia títulos e valores mobiliários, com o objetivo de canalizar os recursos dos 
agentes compradores para os agentes vendedores. Portanto, o objetivo é viabilizar a 
capitalização das empresas e dar liquidez aos títulos emitidos. Conclui-se que nos últimos 
anos, algumas iniciativas institucionais e governamentais foram implantadas, mas o que se 
pode notar é que o mercado de capitais desacelerou seu crescimento e a economia se 
encontra em meio a uma crise pré-anunciada. Economistas destacaram a necessidade de 
novas políticas econômicas e foco no desenvolvimento, com medidas para estabilizar a 
economia, pois o que se tem hoje é um País em alerta, e pela incerteza do mercado encontra-
se em dificuldades para atrair novos investidores e o mercado de capitais contribui para o 
desenvolvimento econômico, pois impulsiona o investimento de capitais e estimula a formação 
de poupança privada, permitindo a participação coletiva na riqueza e nos resultados da 
economia. Palavras-chave: Mercado de capitais. Economia. Sistema financeiro nacional.  


