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Índice de empresas latinas em Madri ainda é pouco procurado pelos grandes investidores  
 
O plano da Bolsa de Madri prometia: criar um mercado de valores no Velho Continente onde 
seriam cotadas as ações blue chips da América Latina. Os investidores europeus poderiam operar 
em uma moeda única — o euro — e no seu horário de costume, não importando tempo ou 
distância. Por sua vez, as empresas latino-americanas teriam acesso a novas fontes de recursos. 
A iniciativa começou em 1999 com cinco empresas emissoras — na maioria filiais de companhias 
espanholas — mas aos poucos chegaram os pesos pesados da região, como Bradesco, Petrobras e 
as mexicanas Telmex e América entre outras. Quatro anos depois, porém, a Latibex ainda não 
decolou e não cumpriu seus objetivos.  
 
Analistas e administradores de fundos de investimento espanhóis definem o mercado como jovem 
e de baixos níveis de liquidez e contratação, atraindo mais os pequenos poupadores do que os 
grandes investidores institucionais. "É um mercado muito pouco líquido e com pouca negociação 
de ações. É uma iniciativa interessante mas não despertou o interesse dos investidores", diz Juan 
Cueto, diretor de análises da corretora madrilenha Ibersecurities.  
 
"Para os investidores de varejo, a Latibex pode ser interessante pelas comissões, já que são as 
mesmas da Bolsa de Madri. Mas para investidores institucionais o problema é a liquidez", afirma 
Carolina Viguria, gestora do fundo Renta 4 Latinoamérica, de Madri. Na Latibex são cotadas 27 
papéis de grandes empresas de seis países latino-americanos, dos setores elétrico, financeiro, 
mineiro, petroleiro, telecomunicações e internet, cuja capitalização de mercado atinge 80 bilhões 
de euros. Contudo, hoje o nível médio diário de ações negociadas oscila entre 2 milhões e 3 
milhões de euros, segundo dados oficiais.  
 
Os especialistas apontam que o difícil ambiente econômico internacional afetou o desenvolvimento 
da Latibex nos últimos anos. Além do que, apesar de contar com vários pesos pesados, o ideal é 
aumentar o leque de empresas cotadas. "Os grandes fundos institucionais querem mais", diz 
Carolina, do Renta 4 Latinoamérica. Por exemplo, empresas importantes do setor de bebidas, 
como as mexicanas Femsa e Grupo Modelo, seriam candidatas ideais para a Latibex, assim como 
as operadoras de telecomunicações brasileiras Brasil Telecom e Telebrás.  
 
SOBREVIVÊNCIA. Jesús González Nieto, diretor de coordenação da Latibex, concorda que alguns 
dos grandes investidores internacionais se mantêm na expectativa. Mas afirma que essa situação 
começou a mudar e que muitos já adotaram o índice de referência da Latibex, citando o caso do 
gestor de fundos do banco Barclays, na Espanha. "Os investidores institucionais espanhóis estão 
operando na Latibex", diz González Nieto. Uma prova disso, segundo ele, é o salto de 5 para 27 
empresas emissoras mesmo no cenário de crise econômica.  
 
Para o diretor da Latibex, as perspectivas econômicas melhoraram no último trimestre, abrindo 
oportunidades no mercado de capitais. Nos primeiros oito meses do ano, a Latibex valorizou-se 
em 21% em relação a 2002. Apenas em agosto, a alta foi de 6,96%. "Mesmo com a conjuntura 
negativa, a Latibex demonstrou sua capacidade de sobrevivência", diz González Nieto.  
 
Em breve, o Latibex poderá novas empresas do Brasil, México e América Central, afirma González 
Nieto. "À medida que os investidores europeus conheçam melhor as empresas latino-americanas, 
elas terão mais alternativas de financiamento", diz ele. Por via das dúvidas, o esforço para 
divulgar o Latibex continua intenso.  
 
Estrelas na Europa  
 
Empresas latino-americanas na Latibex  



 
Empresa Cotizada Setor (País)  
 
América Móvil Telecom. (México)  
 
Aracruz Celulose Papel e celulose (Brasil)  
 
Banco Bradesco Bancos e finanças (Brasil)  
 
Banco de Chile Bancos e finanças (Chile)  
 
Banco Río de la Plata Bancos e finanças (Argentina)  
 
BBVA Banco Francés Bancos e finanças (Argentina)  
 
BBVA Bancomer Bancos e finanças (México)  
 
Bradespar Holding (Brasil)  
 
Cemig Eletricidade (Brasil)  
 
Copel Eletricidade (Brasil)  
 
D&S Varejo (Chile)  
 
Eletrobrás Eletricidade (Brasil)  
 
Endesa Chile Eletricidade (Chile)  
 
Enersis Holding (Chile)  
 
Gerdau Aço (Brasil)  
 
Net Serv. Comunicações Telecom. (Brasil)  
 
Petrobras Petróleo e gás (Brasil)  
 
Santander Bancorp Bancos e finanças (P. Rico)  
 
Suzano Papel & Celulose Papel e celulose (Brasil)  
 
Suzano Petroquímica Petroquímica (Brasil)  
 
Telmex Telecom. (México)  
 
Vale do Rio Doce Mineração (Brasil)  
 
Volcan Mineração (Perú)  
 
Próximas a cotizar  
 
Femsa Bebidas (México)  
 
Televisa Mídia (México)  
 



Excluídas  
 
Impsat Telecom. (Argentina  
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