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Mercado de Ações

O mercado de renda variável tem 
composição de títulos e valores mobiliários, 
cujo valor varia ao longo do tempo apenas 
em funções do já conhecido oferta e 
demanda, e não em funções de variáveis ou 
eventuais indicadores pré-estabelecidos. 

Considerando esta ampla definição, 
um dos mercados mais abordados e 
utilizados dentro do mercado no mundo 
todo é justamente o mercado de ações.

Ações Ordinárias 
e Preferenciais

Uma ação nada mais é que a menor 
parcela do capital social das companhias 
ou sociedades anônimas. Portanto, é um 
titulo patrimonial e como tal, concede aos 
seus titulares (acionistas), todos os direitos 
e deveres de um sócio, na limitação das 
ações detidas. 

Uma ação é um valor mobiliário. No 
entanto, apesar de todas as companhias 
ou sociedades terem seu capital dividido 
em ações, somente às emitidas por 
companhias com registro na CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários), que no 
caso, são as companhias de capital aberto, 
podem ser negociadas no mercado de 
valores mobiliários. 

Essas ações são classificadas em 
ordinárias ou preferenciais conforme 
possuam ou não direito a voto, 
respectivamente, e conforme seja definida 
a prioridade na distribuição de dividendos. 

Ações ordinárias: ações que, além 
de proporcionarem participação nos 
resultados da empresa aos seus titulares, 
conferem o direito a voto em assembleia 
geral. Sendo assim, toda vez que a empresa 
for ter uma assembleia para decidir qualquer 
assunto com seus sócios, você tem o direito 
de participar dessa assembleia. 

Ações preferenciais: ações que garantem 
ao acionista a prioridade no momento de 
receber dividendos. Em geral, não conferem 
direito a voto. 
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Evento 
Corporativo 

Outra característica do mercado 
de renda variável, que é diretamente 
ligado às ações e seus derivados são os 
eventos corporativos. Que nada mais 
são que eventos ligados a quem tem 
direto impacto sobre as ações de cada 
acionista. Esses são propostos pelo 
Conselho de Administração e aprovados 
em Assembleia Geral.

Temos dois tipos de eventos. Um deles 
são os involuntários que dentro desta 
categoria existe os pagamentos de 
dividendos, juros sobre capital próprio, 
etc. Já bonificações, desdobramento e 
grupamentos alteram a quantidade de 
ações detidas pelos acionistas, mas todos 
esses eventos acontecem independente 
de qualquer ato do investidor.

Os eventos mais comuns deliberados 
pelas empresas são: 

Dividendos: parcela dos lucros paga aos 
acionistas em dinheiro, estabelecida no 
estatuto da empresa (no mínimo, iguais a 
25% do lucro anual da empresa).

Juros sobre o capital próprio: além da 
distribuição de dividendos, a empresa 
pode remunerar seus acionistas por 
meio do pagamento de juros sobre o 
capital próprio com base em reservas 
patrimoniais de lucros retidos em 
exercícios anteriores. Esse procedimento 
segue regulamentação específica.

Bonificação em ações: distribuição 
gratuita de ações aos acionistas de 
forma proporcional às parcelas que estes 
possuem. Resulta do aumento de capital, 
por incorporação de reservas ou lucros 
em suspenso. A bonificação representa 
a atualização da cota de participação do 
acionista no capital da empresa.

Bonificação em dinheiro: além de 
distribuir os dividendos aos seus 
acionistas, as empresas poderão, em 
alguns casos, conceder uma participação 
adicional nos lucros, realizando, assim, 
uma bonificação em dinheiro.

direito de preferência na aquisição de 
ações (subscrição): os acionistas ainda 
podem ter o direito de aquisição de 
novo lote de ações (com preferência na 
subscrição) em quantidade proporcional 
às possuídas. Vale observar que o exercício 
de preferência na subscrição de novas 
ações não é obrigatório. Dessa forma, o 
acionista poderá vender esses direitos a 
terceiros em bolsa.
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Exchange Traded 
Fund (ETF) 

Outra modalidade dentro deste 
mercado tão vasto são os ETFs. Eles nada 
mais são que fundos de investimento 
em índice, com cotas negociáveis em 
bolsa como se fossem ações. O ETF 
busca obter desempenho semelhante 
ao desempenho de determinado índice 
de mercado e, para tanto, sua carteira 
responde a composição desse índice de 
acordo com as regras determinadas.

 
Quando se investe em um ETF, aplica-se 

também em uma carteira de ações com 
papéis de diversas companhias que, juntas, 
reproduzem um determinado índice, 
diminuindo dessa forma, a probabilidade 
e o risco de perda inerente à negociação 
que ocorre quando se opta por negociar 
um título em especial.

 
Sendo assim, ao invés de você comprar 

10 ações, você poderia comprar 1 ETF que 
representaria essas ações. Fazendo isso 
seu custo de operação caia em 10 vezes. 

O investidor pode comprar ou vender 
ETF da mesma forma que as ações, dentro 
de um HomeBroker, solicitar a Mesa de 
Operações, etc.

Brazilian 
Depositary 
Receipts (BDRs) 

O processo de globalização ganhou 
muita força nos anos 1990, levando ao 
desenvolvimento de novas formas de 
investimento pelos residentes de um 
país em ativos de outros países. Nesta 
época, vários dos chamados países 
emergentes, dentre eles, o Brasil, abriram 
seus mercados financeiros ao capital 
estrangeiro alterando a legislação existe 
e/ou colocando novas normas. 

Neste contexto, se consolidou uma forma 
de colocação de direitos sobre papéis 
representativos de ações de empresas 
brasileiras (e outros países emergentes) 
no mercado financeiro dos EUA, que 
receberam o nome de American Depositary 
Receipts, ou simplesmente, ADRs. Mais 
recente, o Brasil se consolidou como um 
mercado de capitais de excelência que 
levou ao desenvolvimento do mercado de 
recibos de depósitos de ações de empresas 
estrangeiras conhecidas como BDRs. 

Ou seja, você pode 
comprar recibos de ações 
do Facebook, Netflix, 
Apple, e de outras 
empresas estrangeiras 
no mercado. No seu 
próprio HomeBroker ou 
solicitando a Mesa de 
Operações.
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Como comprar 
ações na CM 
Capital e.PLUS?

Vá para a sua área 
logada, passe o mouse 
do lado esquerdo para 
abrir o menu, vá em 
“Invista” e depois em 
“e.PLUS Web”: 

Quando aberto seu 
HomeBroker você 
vai em Negociação 
no cabeçalho e em 
“Comprar/Vender”:

*Dica: você pode simplesmente apertar F5 para compra ou F9 
para venda que abrirá a boleta também. 

Quando você clicar em 
Comprar/Vender, irá 
abrir a boleta. Aí basta 
selecionar o campo 
“Papel” qual ação deseja 
comprar, a quantidade, 
preço, colocar sua 
assinatura digital e clicar 
em Comprar:
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Há 21 anos 
entregando 
qualidade e 
excelência 
no Brasil.

Acompanhe-nos 
nas redes sociais!

www.cmcapital.com.br/

@cmcapitaleplus

fb.com/cmeplus

@cmcapitaleplus

CM Capital ePLUS

CM Capital Markets

https://www.linkedin.com/company/cmcapital/

