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Ubirajara Loureiro 

As ações de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), a maior do 
mundo no gênero pelo tamanho das empresas listadas, movimentaram quase US$ 4 bilhões 
por dia em 2008, superando o valor médio negociado por todas as companhias registradas na 
Bovespa, de US$ 2,7 bilhões, revelou segunda-feira, em São Paulo, o presidente da instituição, 
Duncan Niederauer.  

A tendência se mantém esse ano, mesmo em meio à retração da economia americana, embora 
em menor proporção, segundo informou o executivo americano, segunda-feira, em São Paulo. 
Os dados do primeiro semestre, porém, ainda não foram consolidados pela Bolsa de Nova 
York.  

Mesmo assim, sabe-se que, em 30 de junho, a capitalização de mercado das 31 companhias 
brasileiras na Nyse estava em US$ 502,8 bilhões, cerca de 64% do total das 84 empresas da 
América Latina presentes na no pregão americano. 

O Brasil é o terceiro país em empresas listadas na bolsa novaiorquina, atrás apenas do 
Canadá, com 74, e China, com 42. Os papéis brasileiros mais negociados na Bolsa em 2008 
foram Petrobras, Vale, Unibanco e Bradesco. 

Parceria estratégica 

Pela primeira vez no Brasil, Niederauer disse que o país faz parte de um pequeno grupo visto 
como importante parceiro estratégico pela instituição. A participação brasileira neste conjunto 
– que inclui o emirado de Catar, Japão e China – é motivada não apenas pela expressiva 
participação de empresas brasileiras na Bolsa de Nova York (a ação da Vale já chegou a ser a 
mais negociada no pregão novaiorquino), mas pelo potencial da economia brasileira.  

As ações brasileiras ficam custodiadas na Bovespa, lastreando as negociações dos American 
Depositary Receipts(ADRs) 

no pregão da Nyse emitidos por empresas do país. Além disso, Vale e Petrobras estão entre os 
ativos estrangeiros mais negociados de toda a Nyse.  

De acordo com os dados apresentados pelo presidente da bolsa novaiorquina, os ADRs 
brasileiros foram responsáveis, no ano passado, por 25% de todo o volume negociado por 
companhias não-americanas na instituição. 

Ao todo, são 493 empresas estrangeiras na Bolsa de Nova York, com participação de 47 países 
e capitalização total de US$ 7 trilhões, até 30 de junho deste ano). 

Em todo o ano passado, o volume de movimentação das totalizou US$ 900 bilhões, com um 
crescimento de 62% em relação a 2007, de acordo com os dados apresentados pelo presidente 
da Bolsa deNova York em São Paulo.  

Colaboração potencial 

Esta conjunção de fatores faz com que o executivo vislumbre a oportunidade concreta de a 
instituição americana estreitar colaboração com a Bovespa, para ajudar a instituição a ser uma 
bolsa mais global. 

 



Mesmo com a recuperação antecipada da economia brasileira e o bom desempenho da Bolsa 
de Valores de São Paulo (Bovespa) no ano – o pregão de ações em São Paulo registra, até 14 
de agosto, alta de 50,57% no ano – os volumes negociados na Bolsa de Nova York ainda são 
muito maiores que no mercado doméstico: no primeiro semestre deste ano, o volume médio 
diário de transações na Nyse ficou em US$ 83,6 bilhões, contra cerca de US$ 2,79 bilhões da 
Bovespa. 

Lançamentos 

Em termos de lançamentos inicial de ações (IPOs, na sigla em inglês), a Bolsa de Nova York 
registra, até este momento, no ano, 15 ofertas, contra apenas uma – VisaNet – da Bovespa. A 
previsão do Nyse é de que este número supere 20 até o fim de 2009. 

– Nós esperamos ver no final de 2009 e em 2010 o início de um novo ciclo de obtenção de 
capital – disse Estou encorajado pelo volume de pedidos de reservas que nós vemos se 
desenvolver – disse Niederauer. Mas em seguida fez a ressalva: 

A indústria de serviços financeiros tem sido muito inteligente em não lançar precipitadamente 
muitas empresas no mercado. 
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