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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre notícia veiculada em 07/01/2015 e Balanço de Operações de 2014
Fazemos referência ao pedido de esclarecimento 0017/2015-SAE, por meio do qual a Gerência de Acompanhamento de
Empresas da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA” ou “Companhia”), no
âmbito do Convênio de Cooperação firmado com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, solicita esclarecimentos a
respeito da notícia veiculada na agência Estado - Broadcast, de 07/01/2015, sob o título “BM&FBOVESPA: Bovespa fecha
2014 com volume financeiro R$1,80 Tri, ante R$ 1,83 Tri em 2013”, bem como outras informações consideradas
importantes”, para divulgarmos o balanço de operações de 2014 da Companhia.
BM&FBOVESPA divulga balanço de operações de 2014
Segmento Bovespa
O volume financeiro da BM&FBOVESPA em 2014 foi de R$1,80 trilhão ante R$1,83 trilhão em 2013. A média diária de
volume financeiro atingiu R$7,29 bilhões ante R$7,41 bilhões em 2013.
A média diária e o número total de negócios apresentaram recordes históricos em 2014. O número total de negócios foi
de 228.100.922, contra 220.550.852 de 2013; e a média diária de negócios foi de 919.762, superando os 889.318
registrados em 2013.
Em dezembro, o segmento Bovespa movimentou R$156,22 bilhões, ante R$130,20 bilhões, registrados em novembro. A
média diária foi de R$7,81 bilhões, ante R$6,85 bilhões. Foram realizados 17.170.799 negócios, ante 17.014.495 no mês
anterior. A média diária de negócios atingiu 858.540, ante 895.500 em novembro.
Índices e Ações
O Ibovespa encerrou 2014 aos 50.007 pontos, baixa de 2,91%. As ações que obtiveram as maiores altas do Ibovespa em
2014 foram: KROTON ON (+63,76); MARFRIG ON (+52,50%); GOL PN (+44,85%); CETIP ON (+41,02%); e LOJAS
AMERICANAS PN (+38,08%). As maiores baixas em 2014 foram: OI PN (-76,02%); ROSSI RESID ON (-66,76%); USIMINAS
PNA (-64,46%); SID NACIONAL (-60,06%); e PDGF REALT ON (-52,49%).
Em dezembro, as ações que registraram as maiores altas do Ibovespa foram: ELETROBRAS PNB (+5,96%); FIBRIA ON
(+5,45%); KLABIN S/A UNT (+4,59%); EMBRAER ON, (+3,84%) e CESP PNB (+3,63%). As maiores baixas em dezembro foram:
OI ON (-37,61%); PDG REALT ON (-22,52%); PETROBRAS PN (-21,72%); PETROBRAS ON (-21,07%); e GAFISA ON (-19,71%).
Em dezembro, as ações que registraram maior giro financeiro foram: PETROBRAS PN, com R$11,39 bilhões;
ITAUUNIBANCO PN, com R$8,05 bilhões; VALE PNA, com R$6,12 bilhões; BRADESCO PN, com R$5,50 bilhões; e
PETROBRAS ON, com R$3,84 bilhões. Em dezembro, o Ibovespa apresentou baixa de 8,62%.
Índices
Os demais índices calculados pela Bolsa apresentaram as seguintes performances:
IBRA (-3,08%, a 1.923 pontos em 2014; baixa de 8,08% em dezembro); IBXL (-2,64%, a 8.465 pontos em 2014; baixa de
8,70% em dezembro); IBXX (-2,78% a 20.702 pontos em 2014; baixa de 8,27% em dezembro); ICO2 (+6,93% a 1.225 pontos
em 2014; baixa de 7,42% em dezembro); ICON (+11,60%, a 2.673 pontos em 2014; baixa de 5,69% em dezembro); IDIV (18,01% a 2.791 pontos em 2014; baixa de 10,88% em dezembro); IEEX (3,47%, a 27.161 pontos em 2014; baixa de 4,07%
em dezembro); IFIX (-2,76%, a 1.336 pontos em 2014; baixa de 1,82% em dezembro); IFNC (+19,51% a 4.938 pontos em
2014; baixa de 8,87% em dezembro); IGCT (+1,70% a 2.159 pontos em 2014; baixa de 7,33% em dezembro); IGCX (2,32% a
7.968 pontos em 2014; baixa de 7,03% em dezembro); IGNM (5,85%, a 1.767 pontos em 2014; baixa de 6,59% em
dezembro); IMAT (-31,62%, a 1.372 pontos em 2014; baixa de 2,29% em dezembro); IMOB (-18,12% a 552 pontos em
2014; baixa de 10,78% em dezembro); INDX (-4,60% a 11.961 pontos em 2014; baixa de 4,29% em dezembro); ISEE (1

1,94% a 2.431 pontos em 2014; baixa de 6,05% em dezembro); ITAG (+7,55%, a 11.105 pontos em 2014; baixa de 7,50%
em dezembro); IVBX (-1,69% a 7.194 pontos em 2014; baixa de 6,10% em dezembro); MLCX (-1,30%, a 950 pontos em
2014; baixa de 8,16% em dezembro); SMLL (-16,95%, a 1.087 pontos em 2014; baixa de 7,32% em dezembro); UTIL
(3,05%, a 2.755 pontos em 2014; baixa de 3,66% em dezembro); BDRX (+28,06%, a 2.882 pontos em 2014; alta de 2,73%
em dezembro).
Valor de mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 363 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de 2014,
atingiu R$2,24 trilhões. Em 2013, esse valor era de R$2,41 trilhões, referente a 363 companhias.
Níveis diferenciados
As 184 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, ao final de 2014,
representavam 69,28% do valor de mercado, 74,64% do volume financeiro e 82,67% dos negócios realizados no mercado
a vista. Ao final de 2013, eram 187 empresas que representavam 68,76% do valor de mercado, 80,07% do volume
financeiro e 87,34% da quantidade de negócios.
Em dezembro, as 184 empresas listadas nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa representavam 69,28% do
valor de mercado, 67,57% do volume financeiro e 81,74% dos negócios realizados no mercado a vista.
Participação dos mercados
Em 2014, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 95,7% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com 3,2%;
e pelo mercado a termo, com 1,1%. O After Market movimentou R$9,70 bilhões, com a realização de 688.378 negócios.
Em dezembro, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 96,8% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com
2,2%; e pelo mercado a termo, com 1%. O After Market movimentou R$896,95 milhões, com a realização de 69.513
negócios, ante R$1,14 bilhão e 85.309 transações no mês anterior.
Participação dos investidores
Em 2014, os investidores estrangeiros lideraram a movimentação financeira no segmento Bovespa, com participação de
51,2%, ante 43,7% em 2013. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram participação de
28,9%, ante 32,8%. As pessoas físicas movimentaram 13,7%, ante 15,2%. As instituições financeiras ficaram com 5,1%,
ante 7,4%; e as empresas se mantiveram com 1%.
Em dezembro, os investidores estrangeiros lideraram a movimentação financeira no segmento Bovespa, com participação
de 53,7%, ante 52,4% em novembro. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, que obtiveram
participação de 27,7%, ante 26,7%. As pessoas físicas movimentaram 11,2%, ante 14,3%. As instituições financeiras 6,8%;
ante 5,5%; e as empresas 0,6% ante 1,1% registrados no mês anterior.
Investidores individuais
Ao final de 2014, o número de contas de investidores pessoas físicas no mercado de ações foi de 564.116. Ao final de
2013, o número era de 589.276. Em novembro, o número era de 558.825.
Investimento Estrangeiro
Em 2014, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi positivo em R$ 20,34 bilhões,
resultado de vendas no valor de R$ 915,54 bilhões e de compras de ações de R$ 935,88 bilhões.
No mês de dezembro, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi negativo em R$ 2,22
bilhões, resultado de vendas no valor de R$ 84,89 bilhões e de compras de ações de R$ 82,66 bilhões.
A participação dos estrangeiros nas ofertas públicas de ações, incluindo IPO's, representa 38% do total de R$ 14,1 bilhões
das operações realizadas com Anúncios de Encerramento publicados até 31 de dezembro de 2014, conforme tabela
disponível no site.
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Brazilian Depositary Receipts (BDRs) Não Patrocinados
Em 2014, foram realizados 7.973 negócios com os 69 BDRs Não Patrocinados disponíveis para negociação na
BM&FBOVESPA. Em 2013, o número de negócios foi de 4.752. O volume financeiro foi de R$ 1,44 bilhão, ante R$ 953,97
milhões no ano anterior.
Em dezembro, foram realizados 1.129 negócios com os 69 BDRs Não Patrocinados disponíveis para negociação na
BM&FBOVESPA. Em novembro, o número de negócios foi de 672. O volume financeiro foi de R$ 243,55 milhões, ante R$
107,36 milhões no mês anterior.
ETF
Em 2014, os 17 ETFs disponíveis para negociação na BM&FBOVESPA alcançaram volume financeiro de R$25,07 bilhões e
1.448.635 negócios realizados. Em 2013, movimentaram juntos R$24,62 bilhões, em 1.139.014 transações.
Em dezembro, foram realizados 113.081 negócios com os 17 ETFs negociados na Bolsa. Em novembro, o número de
negócios foi de 123.928. O volume financeiro, em dezembro, foi de R$ 1,89 bilhão, ante R$2,38 bilhões em novembro.
Empréstimos de ações
O volume financeiro das operações com empréstimo de ações na BM&FBOVESPA alcançou, em 2014, R$ 735,01 bilhões,
em 1.518.369 operações. O volume registrado em 2013 foi de R$ 1 trilhão, em 1.693.151 operações.
Em dezembro, o volume financeiro com empréstimos de ações atingiu R$48,61 bilhões, superando a marca de R$46,18
bilhões em novembro de 2014. O número de operações foi de 113.232, ante 111.350 no mês anterior.
Renda fixa privada
Em 2014, o volume financeiro do mercado secundário de renda fixa privada totalizou R$ 283,15 milhões, ante R$ 345,46
milhões, em 2013, somados os negócios com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Debêntures, Fundos de
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA).
Em dezembro, o mercado de renda fixa privada da Bolsa totalizou R$ 16,73 milhões, ante R$ 9,60 milhões em novembro.
Fundos de Investimento Imobiliários
Em 2014, os Fundos de Investimento Imobiliários (FII) obtiveram volume financeiro de R$ 5,09 bilhões em 960.259
negócios. No ano anterior, o volume financeiro registrado foi de R$ 7,85 bilhões, em 816.663 negócios. O ano de 2014
encerrou com 127 fundos imobiliários registrados, ante 115 em 2013.
Em dezembro, o mercado de FII movimentou R$ 410,04 milhões em 75.014 negócios. No mês anterior, o volume
financeiro registrado foi de R$ 385,00 milhões, em 67.767 negócios.
Segmento BM&F
Em 2014, o segmento BM&F registrou 590.242.458 contratos negociados, ante a marca anterior de 705.173.503
registrados em 2013. O volume financeiro alcançou R$ 73,21 trilhões em 2014, ante R$ 54,92 trilhões em 2013. Ao final do
último pregão de dezembro, o número dos contratos em aberto, no total do mercado, foi de 39.117.766 posições, ante
43.378.762 em 2013.
Em dezembro, os mercados do segmento BM&F totalizaram 48.381.447 contratos negociados e volume financeiro de R$
4,01 trilhões, ante 42.988.267 contratos e giro de R$ 3,39 trilhões em novembro.
Derivativos financeiros
Em 2014, o futuro de juro (DI) atingiu a marca de 286.125.664 contratos negociados, ante 394.055.420 de 2013. O dólar
comercial futuro encerrou 2014 com 82.365.540 contratos negociados, ante 83.426.499 em 2013. O futuro de Ibovespa
negociou 20.496.231 contratos em 2014, ante 20.443.962 no ano anterior.
Em dezembro, o futuro de juro (DI) contabilizou 21.650.724 contratos negociados, ante 17.282.895 em novembro. O dólar
comercial futuro encerrou dezembro com 6.109.745 contratos negociados, ante 5.841.135 no mês anterior. O futuro de
Ibovespa negociou 1.550.245 contratos, ante 1.498.060 no mês anterior.
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Derivativos de commodities
Em 2014, foram negociados 2.526.905 contratos futuros e de opções sobre commodities, ante 2.203.688 em 2013. Ao
final do período, foram registrados 83.761 contratos em aberto, ante 71.995 no ano anterior.
O número de contratos negociados de futuros e de opções de boi gordo foi de 1.058.382, em 2014, ante 1.094.620 em
2013. O milho atingiu, em 2014, a marca de 1.111.713 contratos negociados, entre futuros e de opções, ante 805.247 em
2013. O café arábica encerrou 2014 com 205.534 contratos, sendo que em 2013 o total foi de 164.731. Em 2014, a soja
registrou 45.171 contratos, ante 59.769 no ano anterior. O mercado futuro de etanol hidratado chegou ao final de 2014
com 44.902 contratos negociados, ante 43.605 em 2013.
Em dezembro, foram negociados 143.410 contratos futuros e de opções sobre futuro de commodities, ante 194.856 em
novembro.
O número de contratos negociados de futuros e de opções de boi gordo foi de 66.628, em dezembro, ante 82.252 em
novembro. O milho fechou o período com total de 61.375 contratos, entre futuros e opções, ante 87.087 no mês anterior.
O café arábica encerrou dezembro com 6.902 contratos, enquanto em novembro o total foi de 13.350. O etanol hidratado
registrou 4.367 contratos negociados, ante 3.884 em novembro. A soja registrou negociação de 843 contratos em
dezembro, ante 1.442 no mês anterior.
Ouro a vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou, em 2014, 12.754 contratos, ante 11.682 em 2013. O volume
financeiro totalizou R$ 309,68 milhões em 2014, ante R$ 284,70 milhões em 2013.
Em dezembro, o mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou 475 contratos, ante 639 em novembro. O volume
financeiro totalizou R$ 12,07 milhões em dezembro, ante R$ 15,32 milhões no mês anterior.
Títulos do agronegócio
Em 2014, o estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA totalizou R$ 112,41 bilhões, ante R$ 93,46
bilhões em 2013. O estoque de LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio) totalizou R$ 107,46 bilhões, ante R$ 89,89 bilhões
em 2013.
Em dezembro, o estoque de títulos do agronegócio registrados na BM&FBOVESPA totalizou R$ 112,41 bilhões, ante R$
113,79 bilhões em novembro. O estoque de LCAs (Letra de Crédito do Agronegócio) totalizou R$ 107,46 bilhões, ante R$
109,19 bilhões no mês anterior.
Dólar a vista
Em 2014, o volume de dólares negociados no mercado interbancário brasileiro e registrados para liquidação na Clearing
de Câmbio BM&FBOVESPA foi de US$ 352,80 bilhões, com 29.421 negócios, ante US$ 533,66 bilhões e 34.633 negócios
em 2013.
Em dezembro, o volume de dólares negociados no mercado interbancário e registrados na Clearing de Câmbio da Bolsa foi
de US$ 32,32 bilhões, com 2.314 negócios, ante US$ 20,49 bilhões e 2.306 negócios, em novembro.
Participação dos investidores
Em 2014, os investidores estrangeiros lideraram a movimentação financeira nos mercados do segmento BM&F, com
participação de 34,47%, ante 25,36%, em 2013. Na segunda posição, ficaram as instituições financeiras, que obtiveram
29,57% em 2014, ante 32,54% em 2013. Os investidores institucionais alcançaram 28,55%, ante 35,86% em 2013. As
pessoas físicas encerraram o ano com participação de 6,11%, ante 4,82% em 2013; e as empresas, com 1,06%, ante 1,24%
no ano anterior.
Em dezembro, os investidores estrangeiros lideraram a movimentação financeira nos mercados do segmento BM&F, com
participação de 41,85%, ante 39,62% no mês anterior. Na segunda posição, ficaram as instituições financeiras, que
obtiveram 26,15%, ante 26,47% em novembro. No mesmo período, os investidores institucionais alcançaram 24,17%, ante
24,41%. As pessoas físicas encerraram o mês com participação de 6,60%, ante 8,01%; e as empresas, com 0,93%, ante
1,17% em novembro.
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DMA em 2014
Segmento BM&F
Em 2014, as negociações realizadas via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na sigla em inglês) no segmento BM&F*
registraram 527.962.747 contratos negociados em 80.343.133 negócios. No ano anterior, o número de contratos
negociados foi de 469.114.643 em 55.854.319 negócios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram:
DMA tradicional – 158.279.341 contratos negociados em 21.128.866 negócios, ante 171.974.295 contratos e 16.276.847
negócios no ano anterior;
DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex) – 191.534.045 contratos negociados em
8.916.200 negócios, ante 179.225.305 contratos e 5.038.573 negócios no ano anterior;
DMA via conexão direta – 1.388.494 contratos negociados em 451.171 negócios, ante 1.006.150 contratos e 162.759
negócios no ano anterior; e
DMA via co-location – 176.760.867 contratos negociados em 49.846.896 negócios, ante 116.908.893 contratos
34.376.140 negócios no ano anterior.
Em 2014, as negociações realizadas por investidores estrangeiros apresentados à BM&FBOVESPA pela CME (que utilizam o
sistema de roteamento de ordens Globex-PUMA Trading System ou que acessam os mercados da Bolsa via co-location)
totalizaram 70.263.669 contratos negociados, em 17.994.186 negócios. No ano anterior, os totais foram 10.725.449
contratos negociados, em 36.820.424 negócios.
Segmento BOVESPA
Em 2014, as negociações realizadas via DMA no segmento BOVESPA* totalizaram volume financeiro de R$ 1,53 trilhão em
262.111.820 negócios. No ano anterior, o volume financeiro foi de R$ 1,48 trilhão em 241.873.929 negócios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BOVESPA foram:
DMA tradicional – R$ 821,71 bilhões em 140.427.931 negócios, ante R$ 947,71 bilhões em 150.460.061 negócios no ano
anterior;
DMA via provedor – R$ 153,80 bilhões em 24.299.343 negócios, ante R$ 98,40 bilhões em 15.802.484 negócios no ano
anterior;
DMA via conexão direta – R$ 14,26 bilhões em 1.289.785 negócios, ante R$ 18,21 bilhão em 1.248.840 negócios no ano
anterior; e
DMA via co-location – R$ 543,95 bilhões em 96.094.761 negócios, ante R$ 415,78 bilhões em 74.362.544 negócios no ano
anterior.
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DMA em dezembro
Segmento BM&F
Em dezembro, as negociações realizadas via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na sigla em inglês) no segmento BM&F*
registraram 42.573.421 contratos negociados em 8.189.968 negócios. No mês anterior, o número de contratos negociados
foi de 38.052.125 em 7.953.375 negócios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BM&F foram:
DMA tradicional – 11.500.334 contratos negociados em 2.138.793 negócios, ante 10.058.132 contratos e 2.258.430
negócios no mês anterior;
DMA via provedor (incluindo o roteamento de ordens com o Sistema Globex) – 14.453.180 contratos negociados em
801.372 negócios, ante 12.849.824 contratos e 820.062 negócios no mês anterior;
DMA via conexão direta – 130.392 contratos negociados em 38.759 negócios, ante 153.631 contratos e 46.842 negócios
no mês anterior; e
DMA via co-location – 16.489.515 contratos negociados em 5.211.044 negócios, ante 14.990.538 contratos 4.828.041
negócios no mês anterior.
Em dezembro, as negociações realizadas por investidores estrangeiros apresentados à BM&FBOVESPA pela CME (que
utilizam o sistema de roteamento de ordens Globex-PUMA Trading System ou que acessam os mercados da Bolsa via colocation) totalizaram 7.000.382 contratos negociados, em 2.052.793 negócios. No mês anterior, os totais foram 6.335.163
contratos negociados, em 1.951.426 negócios.
Segmento BOVESPA
Em dezembro, as negociações realizadas via DMA no segmento BOVESPA* totalizaram volume financeiro de R$ 115,2
bilhões em 20.516.979 negócios. No mês anterior, o volume financeiro foi de R$ 116,5 bilhões em 19.553.116 negócios.
Os volumes negociados por tipo de DMA no segmento BOVESPA foram:
DMA tradicional – R$ 60,1 bilhões em 10.689.089 negócios, ante R$ 60,5 bilhões em 10.216.481 negócios no mês
anterior;
DMA via provedor – R$ 11,0 bilhões em 1.854.546 negócios, ante R$ R$ 13,1 bilhões em 2.129.807 negócios no mês
anterior;
DMA via conexão direta – R$ 1,1 bilhão em 117.456 negócios, ante R$ 1,3 bilhão em 113.624 negócios no mês anterior; e
DMA via co-location – R$ 43,1 bilhões em 7.855.888 negócios, ante R$ 41,7 bilhões em 7.093.204 negócios no mês
anterior.

* O acesso direto aos sistemas de negociação da BM&FBOVESPA é realizado por DMA modelos 1, 2, 3 e 4. No modelo 1 ou DMA
tradicional, o cliente acessa o sistema de negociação por intermédio da estrutura tecnológica da corretora. No modelo 2 ou DMA via
provedor, ele não utiliza a estrutura anterior e se conecta aos sistemas por um provedor de acesso autorizado. O acesso via roteamento
de ordens com o Globex, no segmento BM&F, é uma forma de DMA modelo 2. No modelo 3 ou DMA via conexão direta, o acesso às
plataformas de negociação da Bolsa ocorre via conexão direta. No modelo 4 ou DMA via co-location, o cliente instala seu próprio
computador dentro da Bolsa. Notas: Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do negócio (compra e venda).
Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos passaram a ser divulgados de forma consolidada no balanço de operações da
BM&FBOVESPA a partir de maio de 2009.

São Paulo, 07 de janeiro de 2015.
Eduardo Refinetti Guardia
Diretor Executivo de Produtos e de Relações com Investidores
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