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São Paulo, 6 de Julho de 2006 - Os investidores estrangeiros mantiveram a 
liderança na movimentação financeira da Bovespa em junho. De acordo com o 
balanço divulgado, ontem, pela bolsa, os estrangeiros ficaram com uma fatia de 
37,60% do volume financeiro total, de R$ 47,1 bilhões, mantendo a liderança 
enquanto grupo de investidores.  
 
Devido à turbulência que afetou os mercados emergentes no segundo trimestre 
deste ano, a participação dos estrangeiros na Bovespa foi maior na ponta de 
venda: as operações de venda representaram 38% do volume total e as compras, 
34%. Esse comportamento está refletido no saldo das aplicações dos estrangeiros, 
que fechou o mês no vermelho: menos R$ 2,26 bilhões em junho, o pior resultado 
mensal dos últimos dois anos. No acumulado do ano, o saldo está negativo em R$ 
550,13 milhões.  
 
No mesmo período de 2005, quando os ventos eram favoráveis aos mercados de 
ações, a participação percentual dos estrangeiros nos negócios era menor, mas em 
valores absolutos superava o atual. Em junho de 2005, negociaram R$ 20,3 bilhões 
- aplicados majoritariamente na compra de ações, o que aumenta a importância da 
participação para o mercado - enquanto no mesmo período deste ano ficou em R$ 
17,7 bilhões. Em junho, o movimento financeiro da bolsa foi inferior ao de maio (R$ 
R$ 65 bilhões) e a média diária dos negócios, que era de R$ 2,9 bilhões, caiu para 
R$ 2,2 bilhões.  
 
Apesar da recuperação do Ibovespa, principal índice de preços da bolsa, que fechou 
junho com alta de 0,2%, aos 36.630 pontos, o valor de mercado (capitalização 
bursátil) das empresas negociadas na bolsa não mostra melhora na sua 
performance: somou R$ 1,28 trilhão, em comparação ao R$ 1,30 trilhão registrado 
no mês anterior.  
 
Índices de governança  
 
Pela primeira vez, as empresas listadas nos níveis diferenciados de governança 
corporativa da Bovespa passam a representar mais da metade do valor de mercado 
da bolsa. Segundo a Bovespa, as 78 empresas que já faziam parte dos segmentos 
representaram 53% do valor de mercado. Além disso, foram responsáveis por 54% 
do volume financeiro e 56% da quantidade de negócios no mercado à vista da 
Bovespa.  
 
Os índices de preços das empresas com governança (ISE, IGC e ITAG) 
apresentaram resultados positivos (+0,2%) - iguais ao do Ibovespa.  
 
O melhor giro financeiro ficou com Petrobras PN, com R$ 5,92 bilhões; o destaque 
de alta foi Contax PN (+19,5%).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jul. 2006, Finanças & Mercados, p. B-
2. 


