
Bolsa "encolheu" R$ 164 bi em 2 semanas  
Fabricio Vieira 
 
Quedas consecutivas reduzem valor de mercado da Bovespa; montante representa Bradesco, 
Itaú e Unibanco juntos 
 
Movimento é puxado pela saída de investimentos estrangeiros, cujo saldo no mês já está 
negativo em cerca de R$ 1,16 bilhão  
 
A fuga dos investidores estrangeiros das ações brasileiras puniu fortemente a Bovespa. Entre o 
dia 9 e a última terça-feira, cerca de R$ 164 bilhões evaporaram da Bolsa de Valores de São 
Paulo. 
 
O montante equivale a quase o valor de mercado somado de Bradesco, Itaú e Unibanco. 
 
Quando a Bovespa fecha em baixa, indica que o valor de mercado das 341 empresas que têm 
ações negociadas em seu pregão encolheu. 
 
Ontem a Bovespa perdeu mais um pouco, fechando com uma baixa de 0,88%. Durante o 
pregão, as perdas chegaram a apontar 3,32%. 
 
Outras Bolsas de emergentes também voltaram a sofrer perdas ontem. No México, a queda foi 
de 1,46%. Na Argentina, o índice Merval recuou 2,37%. 
 
Entre os países desenvolvidos, o mercado de Londres foi um dos que mais perderam, com sua 
Bolsa terminando o dia com baixa de 1,61%. Em Nova York, depois de oscilar bastante, 
chegando a cair, o Dow Jones, fechou com ligeira alta de 0,17%. A Bolsa eletrônica Nasdaq 
subiu 0,48%. 
 
Fuga 
 
O balanço mensal das compras e vendas de ações realizadas pelos estrangeiros na Bovespa 
chegou, ao dia 22, negativo em R$ 1,16 bilhão. No dia 10, esse saldo mensal estava positivo 
em R$ 1,03 bilhão. 
 
Somente no pregão de segunda-feira, o balanço de compras e vendas piorou em 
aproximadamente R$ 253 milhões. 
 
Com essa saída de estrangeiros, maio tem o pior saldo mensal desde abril de 2005. 
 
No começo da semana, "o investidor local começou a vender ação também, seguindo o 
estrangeiro", diz Nami Neneas, da área de renda variável da Banif Primus Corretora. 
 
Na avaliação do analista, "o mercado acionário está chegando a um nível atrativo", o que deve 
deter a recente seqüência de perdas. 
 
Perdas 
 
Desde os 41.979 pontos que o Ibovespa (principal índice da Bolsa doméstica) atingiu no último 
dia 9, as perdas acumuladas, até o pregão de ontem, totalizam 14,74%. 
 
Quem tivesse, por exemplo, aplicado R$ 10 mil em uma carteira atrelada ao Ibovespa no dia 9 
teria ontem apenas R$ 8.526,00. 
 
"Os investidores estrangeiros haviam levado a Bolsa de São Paulo a bater nos 42 mil pontos.  
 
Agora, a levaram abaixo dos 36 mil pontos", afirmou Luiz Roberto Monteiro, assessor de 
investimentos da corretora Souza Barros. 
 



Os pontos oscilam de acordo com o sobe-e-desce da Bolsa paulista. No pregão de ontem, a 
ação preferencial "B" da Celesc foi a que mais caiu (-6,04%). Logo atrás, ficou a ação PN da 
Klabin (-5,94%). 
 

 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 25 maio 2006, Dinheiro, p. B4. 
 


