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“Estado da arte” em tecnologia de 

negociação e pós-negociação: ~R$1.6 bilhão 

investidos em resiliência, robustez e segurança

Posição de mercado consolidada: posição 

dominante no mercado doméstico e papel relevante 

na indústria global de bolsas

Adoção de altos padrões de Governança 

Corporativa: vanguarda na adoção de melhores 

práticas com o mercado

Busca constante por eficiência operacional: 
investimentos em tecnologia e crescimento dos 

custos abaixo da inflação²

1890:
Fundação da Bolsa 
Livre (antecessora 

da Bovespa)

1986:
Início das 
atividades 
da BM&F

ago/07: 
Desmutualização
da Bovespa Hld

set/07: 
Desmutualização

da BM&F

out/07: 
IPO da Bovespa 

Hld (BOVH3)

nov/07: 
IPO da BM&F 

(BMEF3)

Mai/08: 
Integração entre BM&F e Bovespa

Criação da BM&FBOVESPA (BVMF3)

1967:
Mutualização da 

Bovespa:

Sobre a BM&FBOVESPA
Uma bolsa global



3A implantação do IPN/CORE depende de autorização dos reguladores.

BM&FBOVESPA tem investido 
cerca de R$1,6 bilhão (2010 -

2016) para construir uma 
Infraestrutura de TI, Risco e 

operacional “estado da arte”

Eficiência de capital para clientes

Atrair e reter clientes e fortalecer o 
relacionamento com intermediários

Desenvolver mercados e produtos

Alavancagem operacional para a 
BM&FBOVESPA

Inovar e melhorar a robustez do 
mercado à frente de exigências 

regulatórias

Alta performance: alta disponibilidade, 
latência inferior a milissegundos, baixo 
desvio padrão

Alavancagem operacional: capacidade de 
fácil escalabilidade

Eficiência de capital para clientes: cálculo de 
risco integrado (ações e derivativos – Balcão 
e Listados); e unificação das janelas de 
liquidação

Racionalização e padronização dos 
regulamentos, procedimentos e exigência 

OTC MARKET

Eficiência de capital para clientes: cálculo de 
risco integrado (Derivativos de Balcão e 
Listados)

Relacionamento com clientes: 
fortalecimento das relações com os clientes

NOVO
DATA CENTER

Relacionamento com clientes: capacidade 
para hospedar infraestrutura de 
participantes e clientes

Capacidade significativa para expandir co-
location

Infraestrutura para fortalecer o modelo de negócio
Construindo plataforma estado-da-arte para fomentar o mercado
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• Responsabilidade com a segurança dos dados
• Fiscalização das operações
• Oferta de produtos e serviços que agreguem valor 

ao cliente
• Incentivo à inovação
• Compromisso com o desenvolvimento do mercado 

de capitais
• Estímulo à divulgação de práticas de 

sustentabilidade
• Iniciativas de educação para investidores

• Adoção de programas de ecoeficiência
• Gestão da emissão de gases de efeito estufa
• Gestão de resíduos sólidos, inclusive lixo eletrônico
• Indução das boas práticas ambientais na cadeia de 

valor e demais públicos de relacionamento
• Produtos e serviços com foco no mercado ambiental

• Atração e retenção de talentos
• Desenvolvimento de pessoas
• Melhoria da qualidade de vida
• Indução das boas práticas sociais na cadeia de valor 

e demais públicos de relacionamento
• Promoção do Investimento Social Privado
• Incentivo ao voluntariado

• Promoção, indução e asseguração das boas práticas 
e transparência, prestação de contas e governança 
corporativa

• Garantia de gestão eficiente dos riscos
• Promoção da adoção de códigos de conduta
• Adoção das melhores práticas de proteção aos 

direitos dos  acionistas
• Compromisso com a geração de valor aos acionistas

Política de sustentabilidade da BM&FBOVESPA
Sustentabilidade como um direcionador de longo prazo
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Dinamismo do Mercado Secundário

¹Atualizado até 30/06/2015. ² Relação entre o volume negociado no mercado a vista e a capitalização de mercado  da Bolsa. 

¹

VOLUME MÉDIO DIÁRIO MERCADO ACIONÁRIO – ADTV (R$ bilhões)

CAPITALIZAÇÃO BURSÁTIL MÉDIA (R$ trilhões) TURNOVER VELOCITY ANUALIZADO²
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MERCADO ACIONÁRIO

Participação dos investidores nos volumes
Mais de 50% de participação de investidores estrangeiros

¹Atualizado até 30/06/2015.
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• Investidores de 62 países diferentes investem nos mercados da BM&FBOVESPA

2002

USD 20 bi

183 contas

23 países

2004

USD 62 bi

487 contas

34 países

2006

USD 198 bi

1.236 contas

39 países

2008

USD 416 bi

2.070 contas

57 países

2012

USD 716 bi

2.354 contas

57 países

2010

USD 566 bi

2.100 contas

57 países

2013 

USD 682 bi

2,470 contas

67 países

América do Norte

USD 109,9 bi - 26%

EMEA

USD 245,9 bi - 59%

LATAM

USD 49,1 bi - 12%

Ásia Pacífico

USD 11,6 bi - 3%

2014

USD 416,5 bi

1.755 contas

62 países

Participação dos investidores nos volumes
Presença de investidores de todos os continentes
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jul/15

IPO Follow-On

30,4

70,1

8,8

13,9

34,3

45,9

74,4

14,4

23,0

13,1

18,0 16,6 *

Mercado Primário 
Dependente da conjuntura econômica nacional e internacional

Ofertas iniciais (IPOs) e ofertas subsequentes ou sequenciais (followons)
Volume captado (bilhões)

IPO:  10    

Follow

on: 7

IPO:  7    

Follow

on: 8

IPO:  9  

Follow on: 

10

IPO: 26    

Follow on: 

16

IPO:  64    

Follow

on: 12

IPO:  4    

Follow

on: 8

IPO:  6    

Follow

on: 18

IPO:  11    

Follow on: 11

IPO:  11    

Follow

on: 11

IPO:  3    

Follow on: 

9

IPO:  1

Follow

on: 1

Fonte: BM&FBOVESPA 

IPO:  1

Follow

on: 1
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Oportunidades de crescimento nos 
mercados de ações e de derivativos no Brasil

MERCADO DE AÇÕES

Diversificação de carteiras: diversificação das
carteiras dos investidores institucionais com maior
participação de ações

Investidores de varejo: pequeno número de
investidores pessoas físicas e crescimento da
classe média

Empresas listadas: baixo número de empresas
listadas, com setores importantes não
adequadamente representados na bolsa

Oportunidades no mercado brasileiro
BM&FBOVESPA está pronta para capturar o crescimento futuro
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Baixa exposição de investidores a ações e derivativos
Grandes oportunidades no segmento de ações e derivativos

Evolução do patrimônio líquido dos fundos. Média mundial 
de 40% destinado a renda variável

FUNDOS DE INVESTIMENTO¹  (R$ bilhões)

Nº DE CONTAS DE CUSTÓDIA (mil) FUNDOS DE PENSÃO (R$ bilhões)

número de investidores de varejo de 0,3% da população 
brasileira (inferior a média mundial)

Participação de renda variável na carteira das principais 
entidades de previdência

Portfólio de investidores altamente 
concentrado em renda fixa

• Histórico de altas taxas de juros

• Baixo nível de sofisticação de fundos de pensão e 
investidores institucionais

• Falta de expertise sobre o mercado de ações 
combinado com investidores individuais voltados 
para renda fixa

Fontes: BM&FBOVESPA, ANBIMA e ABRAPP. ¹ mai/15 
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Empresas Listadas
Expansão e acesso de PMEs

Discussões com o Governo para estimular e facilitar a 
abertura de capital de PMEs

 Lei 13.043 concede isenção de IR para investidores de 
empresas elegíveis até 2023

 Criação de fundos de investimentos com estrutura 
adequada investir em PMEs

 Redução de custos de manutenção e em ofertas públicas 
para empresas

 Permitir ofertas públicas com esforços restritos para ações
 Apoio do BNDES para fomentar aberturas de capital no 

BOVESPA MAIS
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FONTE: Estudo Especial CEMEC – Redução da Taxa de Poupança e o Financiamento dos Investimentos no Brasil – 2012/2013 
http://www.cemec.ibmec.org.br/download/19112013%20%20REDUÇÃO%20DA%20TAXA%20DE%20POUPANÇA%20E%20%20O%20FINANCIAMENTO%20DOS%20IN

VESTIMENTOS%20FINAL.pdf

Desafios para o Mercado Brasileiro
Baixo nível de Investimento e Poucas fontes 

+ 50% dos investimentos financiados com recursos próprios ou BNDES
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A BM&FBOVESPA está preparada...
...com segmentos adequados a cada perfil de empresa

Atender à 
regulamentação

+ requisitos de 
transparência

+ requisitos 
societários

+ ter ações 
somente ON

Somente 
Ações ON

Ações 
ON e PN

25% de ações em 

circulação
25% de ações em 

circulação em até 7 anos

Ofertas a partir de 

R$ 500 milhões
Ofertas abaixo de

R$ 500 milhões

Acesso gradual

* 262

* 133
* 20

* 30

* 9

* 454 empresas listadas 
(jun/15)

Os segmentos de 

governança 

corporativa foram 

criados com base na 

demanda dos 

investidores, porém 

adaptados aos 

diferentes perfis de 

empresas.
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Empresas do BOVESPA MAIS
9 empresas listadas

DESENVIX

30/jul/13

3/out/11

NUTRIPLANT

13/fev/08

NORTEC

28/mai/13

SENIOR SOLUTION

10/mai/12

ALTUS

28/ago/13

QUALITY 
SOFTWARE

02/jan/14 11/fev/14

BIOMMCAB AMBIENTAL MAESTRO

17/jun/15
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Empresas do BOVESPA MAIS
... e6  empresas em processo de listagem

PRATICA

BRQ
INBRANDS

OMEGA ENERGIA
FORNO DE MINAS

BR HOME CENTERS

http://www.google.com.br/url?url=http://www.modalogia.com/2011/02/10/inbrands-adquire-vr-menswear-e-vr-kids-e-se-associa-a-todos-novos-projetos-do-grupo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wA2oVChMI8uXmgfeXxwIViBOQCh0CvAWE&usg=AFQjCNEkMSu2k4NXCOu4Vxn7sc1QjSq-dg
http://www.google.com.br/url?url=http://www.modalogia.com/2011/02/10/inbrands-adquire-vr-menswear-e-vr-kids-e-se-associa-a-todos-novos-projetos-do-grupo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQwW4wA2oVChMI8uXmgfeXxwIViBOQCh0CvAWE&usg=AFQjCNEkMSu2k4NXCOu4Vxn7sc1QjSq-dg
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www.bmfbovespa.com.br


