
Balanço: o mercado de capitais no 1º semestre 

A
s captações domésticas no primeiro 

semestre alcançaram R$ 105,6 bi-

lhões, aumento de 48,6% em relação 

ao mesmo período do ano anterior. O resulta-

do é significativo, sobretudo para um momen-

to adverso.“Mesmo com as incertezas políticas 

internas e o cenário internacional desfavorável, 

2018 tem sido melhor do que 2017, que já tinha 

sido bom para o mercado de capitais”, diz Zeina 

Latif, economista-chefe da XP Investimentos.

Para Fábio Zenaro, diretor da B3,  o aperto or-

çamentário do governo e a queda da taxa Selic 

mudaram a dinâmica de tomada de recursos. 

“O mercado de capitais se tornou uma alterna-

tiva eficiente para diversificação das fontes de 

financiamento, além de estar mais atrativo do 

que o crédito livre.” Zenaro e Latif participaram 

nesta terça-feira (7) do Agrifinance Brazil, even-

to realizado pela XP e pela consultoria Datagro. 

Do total captado no mercado doméstico, as de-

bêntures representam 57%, com montante de 

R$ 60,5 bilhões. Também cresceram as emis-

sões de Notas Promissórias, Letras Financeiras, 

CRI e Fundos de Investimentos Imobiliários.

Se analisados em conjunto, os ativos de secu-

ritização (CRI, CRA e FIDC) somam, até o mo-

mento, R$ 8,4 bilhões. No primeiro semestre 

de 2017, o volume havia sido de R$ 16,4 bi-

lhões. Zenaro acredita que a queda acentua-

da mostra que as empresas decidiram adian-

tar as captações no final do ano passado, já 

considerando a instabilidade do ano eleitoral.

Infraestrutura. As debêntures de infraes-

trutura atingiram recorde de emissões des-

de sua criação, em 2011. As 16 emissões 

do primeiro semestre somaram R$ 9,6 bi-

lhões, quase quatro vezes mais do que o ob-

servado no mesmo período do ano anterior.

IPO. Na renda variável, as emissões che-

garam a R$ 6,9 bilhões, aproximada-

mente a metade do valor (R$ 14,1 bi-

lhões) dos seis primeiros meses de 2017. 
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