
Valor de mercado da Bolsa equivale ao da Coca 
 
O valor de mercado da Bolsa brasileira em dólares equivale hoje ao da Coca-Cola. Enquanto 234 
empresas brasileiras - que respondem por 99% dos negócios na Bovespa - valem US$ 98,89 
bilhões, a maior fabricante de refrigerantes do mundo vale US$ 98,72 bilhões, de acordo com um 
estudo da consultoria Economática. O levantamento compara ainda o valor de mercado de outras 
seis bolsas latino-americanas como o de empresas americanas, evidenciando como esses 
mercados acionários são pequenos.  
 
A violenta desvalorização cambial ocorrida nos últimos é a principal explicação para a perda de 
valor de mercado em dólares das empresas brasileiras, afirma o coordenador para a América 
Latina da Economática, Einar Rivero. Em 10 de março de 1997, quando o valor da Bolsa brasileira 
atingiu seu nível recorde, de US$ 340,7 bilhões, o dólar fechou em R$ 1,053.  
 
De lá para cá, a moeda americana subiu 241%. Nessa época, o câmbio era semi-fixo, com mini-
desvalorizações de 0,6% ao mês promovidas pelo BC. Em 10 de março de 1997, o valor de 
mercado da Coca-Cola era de US$ 152 bilhões, 55,3% inferior ao do mercado brasileiro.  
 
Nesse período, o Índice Bovespa (Ibovespa), que reúne as ações mais negociadas na Bolsa, subiu 
8,85% em termos nominais, mas recuou 68% em dólares, lembra o diretor de Pesquisa da 
corretora Planner, Luiz Antonio Neves. "A desvalorização cambial é o principal fator que explica o 
encolhimento do valor de mercado das empresas brasileiras”. 
 
Rivero destaca ainda que a depreciação cambial ocorrida ao longo de 2002 levou a Bolsa do 
México a superar o valor de mercado da Bovespa. No primeiro trimestre do ano passado, as 
empresas brasileiras ainda tinham um valor ligeiramente superior ao das mexicanas, o que deixou 
de ocorrer a partir do segundo trimestre. Em 30 de junho, as companhias do México valiam US$ 
137,91 bilhões, acima dos US$ 128,29 bilhões das do Brasil. Hoje, o valor do mercado mexicano é 
de US$ 113,32 bilhões, 14,59% superior ao do brasileiro.  
 
"A economia do México teve um desempenho bastante superior ao da brasileira nos últimos anos, 
com o país sendo beneficiado pelo Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta)", afirma 
Neves. Hoje, as exportações mexicanas estão na casa de US$ 160 bilhões por ano, enquanto as 
brasileiras são de US$ 60 bilhões. Mesmo sendo a maior bolsa latino-americana, a bolsa do 
México vale menos do que a Merck, empresa americana do setor farmacêutico - US$ 117,8 
bilhões.  
 
O diretor de Renda Variável da Unibanco Asset Management, Jorge Simino, atribui o encolhimento 
do mercado brasileiro ao pífio crescimento da economia registrado nos dois últimos anos, período 
em que o câmbio voltou a se depreciar com força. Se no final de 2000 as empresas brasileiras 
tinham um valor de mercado de US$ 199,44 bilhões, esse valor caiu para US$ 164,68 bilhões em 
2001 e para US$ 108,39 bilhões em 2002. Para Simino, não por coincidência, foram anos em que 
o PIB cresceu muito pouco - 1,51% em 2001 e algo próximo a isso no ano passado - o IBGE vai 
divulgar o número oficial no fim de março.  
 
A Bovespa recebeu R$ 244,566 milhões de recursos estrangeiros nos primeiros 20 dias de 
fevereiro. No ano, o saldo de investimento externo está positivo em R$ 484,037 milhões.  
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