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Valor de mercado é de US$ 165 bi.  
 
O Brasil tornou-se a economia emergente com o maior número de empresas listadas na principal 
bolsa de ações do mundo, a New York Stock Exchange (Nyse). São 33 empresas.  
 
Excluindo os Estados Unidos (EUA), o País ocupa também a terceira melhor posição, atrás de duas 
das economias mais ricas do planeta, o Canadá, que tem 78 empresas, e o Reino Unido, com 49.  
 
O valor de mercado das empresas brasileiras no final de fevereiro era de US$ 165 bilhões, o 
equivalente a 53% do valor das 95 empresas latino-americanas na bolsa, disse a este jornal 
Catherine R. Kinney, presidente e co-chefe de operações da Nyse, em entrevista por telefone.  
 
O lugar que o Brasil ocupa no ranking da Nyse indica a importância com que sua economia é vista 
pela bolsa. Preços em alta de commodities têm ajudado empresas brasileiras como a Companhia 
Vale do Rio Doce e a Petrobras a disputar e manter posição entre as latino-americanas ma is 
negociadas.  
 
O fato de serem de grande porte e estarem entre as líderes em suas áreas, caso da Vale, ajuda a 
aumentar o apetite dos investidores. 
 
33 empresas brasileiras já estão... 
  
Catherine Kinney, da Nyse, evita dizer quais os países mais procurados pelos investidores na 
bolsa. Afirma apenas que eles "parecem estar muito interessados em empresas de todas as 
economias emergentes, como Brasil, Índia, China e Rússia".  
 
E completa dizendo haver uma forte demanda por empresas da América. "A América Latina é 
extremamente importante dentre os mercados emergentes para a bolsa e para a captação de 
recursos".  
 
Em 2004, dentre as economias latino-americanas, o Brasil foi ainda o líder na emissão de Oferta 
Pública Inicial (OPI, ou IPO, a sigla em inglês). Foram duas: da companhia aérea Gol e da CPFL 
Energia. O México e o Chile fizeram uma OPI cada um. Neste ano, nenhuma empresa latino-
americana fez oferta ainda.  
 
Os cálculos da Nyse são de que desde o ano passado houve empresas brasileiras que conseguiram 
aumentar em 50% sua liquidez, ao serem negociadas em Nova York e no Brasil, por exemplo.  
 
De acordo com Catherine, representantes da Nyse fazem visitas periódicas ao Brasil em busca de 
empresas com potencial para serem listadas na bolsa.  
 
"Fazemos visitas no Brasil para que entendam quais são os nossos padrões e para atraí-las". Há 
também um trabalho com as empresas já negociadas na Nyse para facilitar contatos delas com os 
investidores.  
 
Catherine afirma que a expectativa é de crescimento de novas ofertas públicas iniciais de ações 
(OPIs) em 2005 - ainda não há estimativas de números, completou.  
 
"Acho que o mercado de OPIs está muito robusto aqui (em Nova York), o pipeline (empresas 
preparando ofertas) está muito forte".  
 



Ao menos até a quinta-feira passada, o que está ocorrendo neste ano é um aumento significativo 
de OPIs de empresas em operação. Houve 24 dessas operações, sendo 16 de companhias e 8 de 
fundos. Essas OPIs levantaram US$ 13,4 bilhões.  
 
No mesmo período de 2004 foram 21 OPIs, sendo 11 de empresas em operação e 10 de fundos. 
Em 2004 todo ocorreram na 69 OPIs de empresas, que levantaram US$ 24,4 bilhões, e 50 de 
fundos na bolsa americana.  
 
De acordo com a presidente da Nyse, ainda não se sentiu na bolsa nenhum impacto dos últimos 
aumentos das taxas de juros dos Estados Unidos. Esses aumentos, a princípio, podem levar os 
investidores para outros tipos de negócios. "Sobre o futuro, não posso dar uma resposta", 
completou.  
 
O volume diário médio negociado na Nyse foi de em torno 1,6 bilhão de ações nas últimas 4 
semanas. Calcula-se que a fatia referente ao mercado de empresas não americanas é de cerca de 
10%. A participação dos países emergentes seria de cerca de 30% desses 10%, disse Catherine.  
 
Padrão de qualidade  
 
Segundo ela, os padrões da Nyse cria m um bom equilíbrio entre garantir que a bolsa tenha os 
mais altos padrões financeiros e, ao mesmo tempo, encoraje diferentes companhias a serem 
listadas. "Temos diferentes tipos de padrões financeiros pelos quais as empresas podem se 
qualificar para serem listadas", afirmou.  
 
Questionada sobre o alerta de analistas para que os investidores tomem cuidado com algumas 
empresas, em razão da queda da qualidade dos últimos balanços sendo divulgados, Catherine 
afirmou que a Nyse tem padrões financeiros muito altos para as empresas listadas nela.  
 
Segundo os analistas, é preciso ficar distante de empresas que não sigam as normas contábeis 
americanas, o US GAAP.  
 
Richard Bernstein, estrategista da Merrill Lynch, disse há agência de notícias Bloomberg News ser 
preciso olhar com "minúcia e cautela" ações classificadas com risco "B" ou menos pela agência de 
rating Standard & Poor's. 
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