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COBERTURA COMPLETA

8º ENCONTRO NACIONAL DE RI
PAINÉIS DEBATEM TEMAS FUNDAMENTAIS

PARA A CONSOLIDAÇÃO DO MERCADO
IBRI e ABRASCA promoveram a 8ª edição anual do Encontro Nacional de RI,
que reunindo um público recorde de 620 participantes, debateu a atual situação

dos profissionais de Relações com Investidores e o do mercado de capitais.

por Rodney Vergili e Paula Craveiro
FOTOS: FLÁVIO GUARNIERI

João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI e Alfried Plöger, presidente da ABRASCA -
na plenária de abertura do 8º Encontro Nacional de RI e Mercado de Capitais.

O 8º Encontro Nacional de Relações
com Investidores e Mercado de
Capitais -  promovido pelo IBRI
(Instituto Brasileiro de Relações com In-
vestidores) e Abrasca (Associação Bra-
sileira das Companhias Abertas) - reu-
niu 620 profissionais do mercado, no
hotel Gran Meliá Mofarrej, em São

Brasil vive um momento de extrema im-
portância para o desenvolvimento do
mercado de capitais. Nogueira Batista
destacou a necessidade de contínua
profissiona-lização do segmento.
“O Brasil não alcançará o grau de in-
vestimento ou, mais importante, não
deixará de ser um país emergente se

Paulo, entre os dias 5 e 6 de junho de
2006. Este recorde no número de par-
ticipantes denota a consolidação da im-
portância relevante que a atividade de
RI tem nas empresas brasileiras. João
Pinheiro Nogueira Batista, presidente do
Conselho de Administração do IBRI,
abriu os trabalhos e enfatizou que o
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REGISTRO

Painel 1
Cenários Políticos e Econômicos
O painel sobre “Cenários Políticos e Econômicos”, teve como
moderador João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conse-
lho de Administração do IBRI e contou com palestras de Murillo
Aragão, presidente da Arko Advice e Luiz Fernando Figueiredo,
sócio da Mauá Investimentos.

PAINÉIS

não tiver um mercado de capitais consolidado e capaz de
redistribuir recursos de forma eficiente, transparente e se-
gura”. E acrescentou: “a atividade de RI não comporta
amadorismo ou improvisação. A competição por recursos é
enorme e a oportunidade de investimento muitas vezes é
decidida nos detalhes”.

Alfried Plöger, presidente da ABRASCA, afirmou, tam-
bém na abertura do evento, que o mercado de capitais
evolui e já dispõe de instrumentos adequados para a cap-
tação de recursos pelas empresas. “Inegavelmente, avan-
çamos em diversas áreas,  dentre elas,  a do mundo
corporativo, hoje mais transparente e capaz de propiciar
maior confiança para investimentos. Isso ocorreu, em
grande parte, devido ao bom trabalho desenvolvido pelos
profissionais de RI, a entidades como a ABRASCA e o
IBRI, e a aplicação de mecanismos que contribuem para
o funcionamento do mercado”, declarou.

Outro aspecto abordado por Plöger foi a questão da in-
dependência funcional e política entre o Conselho e a direto-
ria executiva. “A independência do corpo funcional dirigen-
te é condição indispensável a uma boa administração, seja
de um órgão público, seja de uma empresa privada”. E, para
que essa boa gestão efetivamente ocorra, “a empresa deve
se alicerçar sobre cinco pilares fundamentais: transparên-
cia,  eqüidade, meritocracia,  prestação de contas e
sustentabilidade”. Esses pilares foram os temas principais
do 8º Encontro Nacional de RI.

No caminho certo

Luiz Fernando Furlan, ministro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior, declarou no discurso de aber-
tura do evento que, “mesmo diante das recentes turbulênci-
as, o mercado nacional de capitais encontra-se “forte e di-
nâmico”. Destacou ainda que o crescimento sustentável do
país depende, obrigatoriamente, de um mercado assim. O
ministro declarou também que a participação de empresas
brasileiras em eventos internacionais, como seminários e
feiras, contribui de forma positiva com a economia brasilei-
ra. “Essa promoção do Brasil - e a divulgação lá fora - abre
caminho para que o país tenha, em um futuro próximo, uma
melhor avaliação pelas agências de classificação de risco,
atraindo, assim, novos investimentos”.

Luiz Fernando Figueiredo, sócio da Mauá Investimentos;
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração

do IBRI e Murillo Aragão, presidente da Arko Advice.

Murillo Aragão apresentou um panorama do cenário político
brasileiro, analisando as tendências para a próxima eleição presi-
dencial. “Essa será uma eleição diferente das anteriores. Temos um
quadro onde se disputa simultaneamente dois tipos de eleição, uma
presidencial e uma parlamentarista. A cada semana, mais e mais par-
tidos desistem da primeira para se dedicar à segunda, como ocorreu
com o PMDB, por exemplo”.

Aragão enfatizou o favoritismo do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva em relação ao candidato do PSDB e ex-governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin. “O desempenho econômico apresentado
pelo atual governo é um dos fatores que mais contribuem para esse
quadro eleitoral favorável”,
frisou Aragão. Outros itens
relevantes, segundo ele, é a
complacência por parte da
mídia eletrônica, sua popu-
laridade, o uso adequado da
máquina eleitoral e, também,
a substituição do ex-presi-
dente da Câmara, Severino
Cavalcanti, pelo atual presi-
dente, Aldo Rebelo.

“Por outro lado, Alckmin
tem a vantagem de contar
com melhores palanques
estaduais”, ressaltou. “Se
bem explorados, os Estados
de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Goiás, Santa Catarina,
Minas Gerais, Pernambuco e
Bahia podem ajudá-lo a
reverter a situação e melho-
rar a campanha”.
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Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, debateu
o cenário econômico mundial. Para ele, a turbulência recentemente
vivida na economia não é, de fato, uma crise. “Foi um abalo momen-
tâneo, uma crise passageira, com origem no exterior. Nada perma-
nente. Destacou que nos últimos 11 trimestres a economia mundial
apresentou crescimento entre 4,5% e 5%. Foi crescimento expressi-
vo e homogêneo”, disse. A expectativa era que a economia evoluís-
se na casa dos 3,5%. Esse aumento, apenas para se ter uma idéia
exata de sua proporção, equivale ao crescimento dos últimos 30
anos. Figueiredo enfatizou em sua palestra que “o crescimento eco-
nômico brasileiro depende, prioritariamente, da diminuição da carga
tributária”.

Painel 2
Transparência
O painel sobre “Transparência”, teve como moderador Osvaldo
Schirmer, diretor de Relações com Investidores da Gerdau e como
palestrantes: Regina Nunes, presidente da Standard & Poor’s
Brasil; Marcelo Mesquita, diretor-executivo do UBS Investment
Bank e Martin Glogowsky, presidente da Fundação Cesp.

ta não tem medo do risco, mas sim da vulnerabilidade gerada pelo
risco desconhecido. O que o investidor deseja é não ter surpresas”.
Ele disse ainda que informação gera credibilidade, o que é
“essencial para a confiança do analista na empresa em que se
pretende investir”.

O presidente da Fundação CESP, Martin Glogowsky, afirmou
que, mesmo atuando em uma área permeada de riscos e tendo pleno
conhecimento deles, “o analista continua a ser adepto ao tédio. Ele
tem gosto pela previsibilidade”.

A comparabilidade das companhias foi indicada como sendo a
maior dificuldade do mercado, já que, para Mesquita, “falta padroni-
zação para prospectos e prestação de contas”. Enquanto para
Glogowsky, “hoje, existem regras mais rígidas, o que faz o mercado
caminhar para um nível de excelência”.

Painel 3
Eqüidade: Tratamento Igualitário
O painel “Equidade: Tratamento Igualitário”, teve como modera-
dora Elizabeth Piovezan Benamor, vice-presidente do IBRI e
gerente de RI da Souza Cruz e como palestrantes: Geraldo Soares,
Coordenador do CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação
de Informações ao Mercado); Luiz Leonardo Cantidiano, sócio do
Motta, Fernandes Rocha Advogados e Diretor do IBRI, e Ruy
Amparo, vice-presidente da TAM.

REGISTRO

Martin Glogowsky, presidente da Fundação Cesp; Regina Nunes, presidente da
Standard & Poor’s Brasil; Osvaldo Schirmer, diretor de Relações com Investidores

da Gerdau e Marcelo Mesquita, diretor-executivo do UBS Investment Bank.

Segundo Regina Nunes,
presidente da Standard &
Poor’s Brasil, é “essencial
que exista um mínimo de
transparência em uma em-
presa, para que possa ser
feita uma análise profunda,
bastante consistente do
que nós gostaríamos de sa-
ber, para não termos medo
de investir”. Para ela, “essa
transparência só existe se o
investidor exigir. É preciso
cobrar clareza da empresa
analisada, da empresa de
rating, por que, do contrá-
rio, teremos um mercado
confuso”, ressaltou.

Em outras palavras, con-
cordou Marcelo Mesquita,
diretor executivo da UBS
Investment Bank, “o analis-

Ruy Amparo, vice-presidente da TAM; Geraldo Soares, coordenador do CODIM
(Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado); Elizabeth

Piovezan Benamor, vice-presidente do IBRI e gerente de RI da Souza Cruz e
Luiz Leonardo Cantidiano, sócio do Motta, Fernandes Rocha Advogados.

Geraldo Soares, um dos coordenadores do CODIM, fez pales-
tra sobre “Como dar acesso à informação a todos os investidores”
e discursou sobre a origem do CODIM e a necessidade da criação
de uma entidade especializada na divulgação de informações.
“O objetivo do CODIM é trazer as melhores práticas de divulgação
do mercado, atendendo a todos os públicos que a empresa está
relacionada, sejam entidades do mercado, mídia, investidores, aci-
onistas, ONGs (Organizações Não Governamentais), público aca-
dêmico, dentre outros”. Apesar de não haver uma obrigatoriedade
legal, destacou que a veiculação de informações deveria seguir o
pronunciamento do CODIM visando às melhores práticas na opi-
nião de entidades representativas do mercado.

Luiz Leonardo Cantidiano, ex-presidente da CVM (Comissão
de Valores Mobiliários), falou sobre as “Implicações legais” e des-
tacou a questão da regulação do mercado. Segundo ele, “o Estado
interfere no mercado pelo simples fato que de toda e qualquer ação
praticada reflete em diversos outros, não se limitando apenas aos
dois sujeitos principais”. Ressaltou também o valor da informação

 “É essencial que
exista um mínimo

de transparência em
uma empresa, para
que possa ser feita

uma análise
profunda, bastante
consistente do que
nós gostaríamos de

saber, para não
termos medo
de investir.”
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para a realização de negócios. “Quem tem acesso às informações,
certamente terá a possibilidade de realizar melhores negócios ou
de evitar a realização destes”.

Ao apresentar o case “Equidade no Tratamento Geral
(controladores/minoritários): apresentação do case da TAM”, o
vice-presidente da TAM, Ruy Amparo, afirmou que, seguindo a
ideologia deixada pelo Comandante Rolim, fundador da empre-
sa, a companhia aérea pauta seus trabalhos na transparência e
no respeito, tratando desde os clientes até os acionistas da
mesma maneira. “A transparência, mais do que uma exigência
legal, é também uma excelente forma de atrair novos investido-
res”, completou Ruy Amparo.

Painel 4
Meritocracia: Gestão profissional
voltada para resultados
O quarto painel, sobre o tema “Meritocracia”, teve como modera-
dora Doris Wilhelm, conselheira do IBRI e gerente de RI da
Grendene; Sérgio Pinheiro, vice-presidente e co-head da Stern &
Stewart em São Paulo; Francisco Mendes, diretor de Planejamento
e Controle da CCR; Gyedre Oliveira, sócia do Souza, Cescon
Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados e Alfredo Assumpção,
presidente da FESA Consultores de Recursos Humanos.

forma de controle difuso
ocorreu, conforme explicou
a advogada, na intenção
de alienar o controle da em-
presa, pois isso acarreta-
ria em vantagens ao negó-
cio privado, e também para
aumentar a liquidez, valo-
rizando as ações no mer-
cado”, observou.

Francisco Mendes, di-
retor de Planejamento e
Controle da CCR, apre-
sen tou  o  case  “EVA –
Ins t rumento  de
Performance”.  “A CCR
utiliza o EVA no foco da
aval iação  anual  de  de-
sempenho  de  todos  os
seus colaboradores. Isso
representou aumento na
eficiência geral da orga-
nização através da ado-
ção de uma linguagem fi-
nanceira única”. Da remu-
neração variável anual -
de 60% a 70% - de todas
as lideranças das Unida-
des de Negócio do Siste-
ma  CCR depende  da
per formance  do  EVA.
“Cada Unidade tem uma alavancagem específica com um
percentual de desempenho em relação ao EVA incremental
criado no exercício”, disse. Durante o 8º Encontro, Alfredo
Assumpção, presidente da FESA Consultores de Recursos
Humanos, apresentou os resultados da pesquisa “O Profis-
sional de Relações com Investidores”, que trata da gestão
profissional voltada para resultados – meritocracia, abor-
dando o posicionamento estratégico do profissional de RI,
adequação às exigências de mercado e remuneração. A pes-
quisa mostrou um crescimento na demanda de executivos de
RI (Relações com Investidores). Os resultados positivos tam-
bém aparecem na evolução do mercado, com boa expectativa
para o número de novas empresas na área.

Painel 5
Prestação de Contas
O painel “Prestação de Contas” - teve como moderador
Geraldo Soares, presidente-executivo do IBRI e superinten-
dente de RI do Itaú, e como palestrantes: Ross Kaufman,
sócio da Greenberg Traurig; Iran Siqueira Lima, presidente
da FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras); Luiz Carlos Passetti, sócio de
Auditoria da Ernst & Young e Henrique de Rezende Vergara,
superintendente de desenvolvimento de Mercado da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários).

REGISTRO

Alfredo Assumpção, presidente da FESA Consultores de Recursos Humanos;
Sérgio Pinheiro, vice-presidente e co-head da Stern & Stewart em São Paulo;

Doris Wilhelm, conselheira do IBRI e gerente de RI da Grendene; Gyedre
Oliveira, sócia do Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados e

Francisco Mendes, diretor de Planejamento e Controle da CCR.

Sérgio Pinheiro, vice-presidente e co-head da Stern & Stewart
em São Paulo, discursou sobre “Polít icas de gestão e
meritocracia” e apresentou exemplos de práticas de gestão pra-
ticadas por empresas, como Perdigão e Ambev. “O sistema ado-
tado é o EVA, que é uma metodologia de gestão e remuneração
por incentivos que cria um novo direcionamento dentro da em-
presa. Seu objetivo é maximizar o valor criado pela empresa por
meio da mudança da cultura corporativa, de tal forma que seus
gestores pensem, atuem e sejam recompensados como se
fossem acionistas”.

Gyedre Oliveira, sócia do Souza, Cescon Avedissian, Barrieu
e Flesch Advogados, falou sobre “Blocos de Controle x Contro-
le Difuso” e afirmou que o mercado brasileiro está muito acostu-
mado com empresas que tenham dono, ou onde tenha um acio-
nista controlador ou bloco de acionistas ligados por um acordo,
e que esta ainda é a estrutura dominante. “Mas desde o ano
passado, temos visto no mercado uma tendência de adoção, por
algumas empresas, de uma espécie de controle onde não se
consegue identificar um acionista controlador apenas”. “Essa

“O mercado
brasileiro está muito

acostumado com
empresas que tenham
dono, ou onde tenha

um acionista
controlador ou bloco
de acionistas ligados
por um acordo. Mas
desde o ano passado,
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mercado uma
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de uma espécie de
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Henrique de Rezende Vergara, superintendente de desenvolvimento de Mercado da CVM; Ross Kaufman, sócio da Greenberg Traurig;
Geraldo Soares, presidente-executivo do IBRI e superintendente de RI do Itaú; Iran Siqueira Lima, presidente da FIPECAFI e

Luiz Carlos Passetti, sócio de Auditoria da Ernst & Young.

“A convergência
do Brasil para as
regras contábeis
internacionais,

no modelo IFRS,
representa mais um

desafio para os
membros de Comitês

de Auditoria e
Conselhos e exigirá

um processo de
aprendizado

contábil ao longo
dos próximos anos.”

REGISTRO

Ross Kaufmann, sócio da Greenberg Traurig, discursou
sobre o “Impacto da Sarbanes-Oxley - custo/compliance” e
tratou do Artigo 404 que, segundo ele, é a regra mais signifi-
cativa em termos de dificuldade de compliance e custos. “As
regras de compliance estabelecidas no Artigo 404 têm atraí-
do muita atenção em razão da dificuldade de implementação,
incerteza sobre o que deve ser feito, como e o que o auditor
deve certificar, e seus custos”, disse. O artigo exige que a
empresa listada, em seu relatório anual, declare sua respon-
sabilidade por estabelecer e manter uma estrutura adequada
de controles internos e procedimentos de divulgação de in-
formações financeiras e avalie a efetividade de sua estrutura
de controle interno e seus procedimentos.

Iran Siqueira Lima, pre-
sidente da FIPECAFI, ob-
servou que é cada vez mais
importante a atuação dos
Comitês de Auditoria e
Comitê Fiscal no mercado
brasileiro,  seguindo os
moldes da lei norte-ameri-
cana Sarbanes-Oxley. Iran
Siqueira Lima ressaltou a
independência dos mem-
bros do Comitê de Audito-
ria como fator primordial
para que seja exercida sua
função de maneira adequa-
da. E lembrou que o Comi-
tê pode ser adotado se-
guindo-se integralmente
os requisitos e exigências
das regras americanas. “Já
no caso do Conselho Fis-
cal, embora possa ser ado-
tado de acordo com a le-
gislação brasileira, é preci-
so que ele seja adaptado
às exigências da Lei
Sarbanes-Oxley e, sobretu-

do, observar as condições de isenção. Caso a empresa decida
adotar alguma das isenções existentes, deve divulgar isso em
seu relatório anual”.

Luiz Carlos Passetti, sócio da auditoria Ernst & Young, afir-
mou que “a convergência do Brasil para as regras contábeis
internacionais, no modelo IFRS, representa mais um desafio para
os membros de Comitês de Auditoria e Conselhos e exigirá um
processo de aprendizado contábil ao longo dos próximos anos”,
avaliou. Passetti também ressaltou a necessidade de valorizar a
atuação dos Comitês de Auditoria e Conselhos Fiscais “como
uma das bases da credibilidade dos investidores nas demons-
trações financeiras e demais informações fornecidas pelas
companhias abertas”.

Outro desafio enfatizado foi a necessidade de conhecer
profundamente a matriz do risco das companhias e poder
atuar adequadamente na área de gestão de riscos, uma exi-
gência cada vez maior por parte dos investidores. “Essa
demanda foi identificada, inclusive, pela pesquisa realizada
pela Ernst & Young junto a 137 grandes investidores de
16 países”, finalizou.

Henrique de Rezende Vergara, superintendente de Desen-
volvimento de Mercado da CVM (Comissão de Valores Mobili-
ários), discursou sobre a “Percepção do mercado e novas ten-
dências regulatórias”. Segundo ele, “o papel do investidor é
essencial  para cobrar das empresas as boas práticas de
Governança Corporativa, contribuindo para aumentar a trans-
parência das informações e construir efetivamente no Brasil uma
cultura de mercado de capitais”. Vergara destacou a transforma-
ção do mercado de capitais brasileiro desde a década de 1990,
enfatizando a adoção de novos conceitos de Governança
Corporativa como um movimento irreversível. “O mercado pas-
sou a punir as empresas com práticas inadequadas de
Governança e há maior grau de consciência a respeito desse
tópico junto às companhias e profissionais de RI e do mercado
de capitais em geral”. De acordo com Vergara, a CVM já detecta,
inclusive, uma alteração no perfil de conflitos do mercado. “As
reclamações dos acionistas minoritários mudaram e há menos
denúncias de abuso de poder ou desvio de conduta por parte
dos controladores”.
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elas é inferior às empresas comuns. “Há relações positivas com
funcionários, sociedade, acionistas, investidores e meio ambiente.
Além disso, há menor exposição a problemas com seus ‘stakeholders’
(públicos estratégicos) e transparência de informações”. Para ele,
essas ações têm potencial de valorização superior às companhias
comuns no longo prazo, já que elas apostam no desenvolvimento
perene e sustentável e são beneficiadas pela agregação de valor à
empresa e à marca.

Fábio Feldmann, da Fábio Feldmann Consultores, discursou
sobre a “Responsabilidade social e empresarial”, abordando tópi-
cos como o buraco na camada de ozônio e o Protocolo de Kyoto,
entre outros. Para ele, é preciso “um maior engajamento por parte do
setor empresarial”. Lembrou que durante conferência no Rio, um
grupo expressivo de dirigentes de empresas cobraram dos deputa-
dos a aprovação de um projeto que tramitava na Câmara há 14 anos.
“Como ambientalista, digo que o governo tem um papel muito im-
portante. Políticas públicas são rigorosamente fundamentais, mas
têm sido muito pouco utilizadas com inteligência”, afirmou.
Feldmann finalizou sua apresentação dizendo que “temos condi-
ções para competir com outros mercado conforme incorporemos
efetivamente o conceito de sustentabilidade”.

Ricardo Pinto Nogueira, superintendente de Operações da Bo-
vespa, falou sobre o “Índice Bovespa de Sustentabilidade-metodo-
logia/resultados”. Segundo ele, “a Bolsa já está trabalhando no
processo de seleção de novas empresas para compor o Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) em 2007 e espera chegar ao final
desse processo, em dezembro, com o limite de 40 empresas total-
mente preenchido”. Segundo Nogueira, o ISE atualmente é com-
posto por 28 empresas e seu limite máximo prevê um total de 40
companhias que devem atender aos critérios mínimos exigidos. Ele
acredita que será possível chegar a esse limite na nova configura-
ção do índice “graças ao grande número de novas empresas que
chegaram ao mercado ao longo dos últimos três anos e agora terão,
pela primeira vez, a chance de responder questionário mostrando
sua adesão aos critérios de responsabilidade social”.

John Prestbo é editor e diretor executivo da Dow Jones Global
Indexes e é responsável pelo desenvolvimento de novos índices da
Dow Jones & Company, em sua palestra observou que temas como
desenvolvimento social e sustentabilidade estão cada vez sendo
mais discutidos no mundo e que “atualmente olha-se mais para
o futuro do que para o passado”. Comentou que cada vez con-
vidam mais empresas para participarem da avaliação para com-
por o índice. Ele afirma que a presença no índice é forte indica-
dor de reconhecimento e perenidade administrativa no Brasil e
no mundo. O processo para avaliação “é trabalhoso, cansativo
e chato”, mas gera no mínimo um maior conhecimento empresa-
rial, argumenta. Ele enfatizou que duas empresas brasileiras
Cemig e Banco Itaú Holding Financeira são as únicas brasileiras
que se mantiveram no índice desde o início em 1999.

Sérgio Foldes Guimarães, chefe do Departamento de Merca-
do de Capitais do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) discursou na Sessão de Encerramento so-
bre a importância do mercado de capitais para a economia brasi-
leira. João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho
de Administração do IBRI e Alfried Plöger, presidente da
ABRASCA, encerraram o evento e enfatizaram o recorde de
público e de imprensa (55 jornalistas presentes), o crescente
interesse pelos temas do Encontro Nacional de RIs demonstra a
evolução do mercado de capitais no país.

“As ações das
empresas

socialmente
responsáveis são
negociadas com

prêmio em relação
à média de mercado

porque o risco
associado a elas é

inferior às empresas
comuns.”

Painel 6
Sustentabilidade Corporativa
O sexto painel, sobre “Sustentabilidade Corporativa” - teve como
moderador Alfried Plöger, presidente da Abrasca (Associação
Brasileira das Companhias Abertas) e como palestrantes Walter
Mendes, superintendente de Renda Variável do Banco Itaú; Fabio
Feldmann, da Fábio Feldmann Consultores; Ricardo Pinto
Nogueira, superintendente de Operações da Bovespa e John
Prestbo, editor e diretor-executivo da Dow Jones Indexes e
Chairman da Dow Jones Index Oversight Committee.

Em pé: o consultor Fabio Feldmann, apresenta sua palestra.
Sentados: Ricardo Pinto Nogueira, superintendente de Operações

da Bovespa; Walter Mendes, superintendente de Renda Variável
do Banco Itaú; Alfried Plöger, presidente da Abrasca e

John Prestbo, editor e diretor-executivo da Dow Jones Indexes.

Walter Mendes, superintendente de renda variável do Ban-
co Itaú, discursou sobre a “Criação e maximização de valor para
o acionista de forma sustentável”. Segundo ele, “o bom
desempenho dos índices de ações ligados a conceitos de
responsabilidade social e sustentabilidade empresarial reflete
a disposição crescente dos investidores, nacionais e interna-
cionais,  de pagar prêmios pelos papéis de companhias
socialmente responsáveis”.

Mendes citou o mercado
norte-americano como exem-
plo de fortalecimento desse
conceito, lembrando que nos
últimos dez anos, o volume
de investimentos socialmen-
te responsáveis teve forte
elevação. “De acordo com
dados da Nelson
Information’s Directory of
Investments Management,
dos US$ 24,4 trilhões de ati-
vos administrados nos Esta-
dos Unidos, 9,4% são inves-
timentos socialmente res-
ponsáveis”. Segundo o su-
perintendente do Itaú, as
ações das empresas social-
mente responsáveis são ne-
gociadas com prêmio em re-
lação à média de mercado
porque o risco associado a
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