




Assim como no ano passado, o estudo da Management & Ex-
cellence (M&E) divulgado por Razão Contábil é também tema de
um seminário, apoiado pelo Instituto Brasileiro de Relações com In-
vestidores (Ibri), no dia 16 de julho no auditório da BM&F Bovespa,
em São Paulo.

No evento, especialistas em sustentabilidade como Marina Gros-
si, coordenadora das câmaras temáticas de energia e mudanças cli-
máticas e de finanças sustentáveis do Conselho Empresarial Brasi-
leiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e Ricardo Young,
presidente do Instituto Ethos, debatem a nova visão do mercado so-
bre sustentabilidade com executivos da área de investimentos, como
Walter Mendes, presidente da Associação de Investidores no Mer-
cado de Capitais (Amec) e Reginaldo Alexandre, presidente da As-
sociação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado
de Capitais de São Paulo (Apimec-SP).

A gerente de Aperfeiçoamento de Normas da Superintendência
de Desenvolvimento de Mercado da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), Flávia Mouta Fernandes, e a gerente de renda variável da
Bovespa, Adriana Sanches, apresentam a visão nacional do tema ao
lado do Bank of New York Mellon, que fala da abordagem do tema
por investidores internacionais. As empresas CPFL e Braskem, por
sua vez, apresentam seus cases de sustentabilidade, transparência
e comunicação.

Apesar dos avanços ocorridos

nos últimos anos na transparência

dos demonstrativos contábeis, rela-

tórios de administração e apresen-

tações das empresas abertas ao mer-

cado, que na avaliação de Mendes,

acompanharam a evolução da gover-

nança corporativa em geral - "fruto

da ação diligente da CVM, da cria-

ção dos níveis diferenciados de go-

vernança da Bovespa e do aumento
da presença dos investidores estran-

geiros no mercado de ações brasilei-

ro", há espaço para melhorar. "Seria

importante o detalhamento imedia-

to, por exemplo, de contratos deri-

vativos, com a devida avaliação de

riscos e de operações com partes re-
lacionadas", recomenda.

Além disso, Mendes acredita ser

importante assegurar a participação

ALEXANDRE, DA APIMEC-SP: No
Brasil, regulação eficiente funcionou
como uma espécie de blindagem

de minoritários nos conselhos, de mo-
do a equilibrar o poder dos controla-

dores e permitir o questionamento

de políticas e decisões dos adminis-

tradores das empresas, bem como do

fluxo interno de informações.

"A utilização do padrão interna-

cional de contabilidade (IFRS, na si-

gla em inglês) a partir do próximo

ano deverá aumentar a transparência

dos demonstrativos contábeis, já que

esse sistema parte do princípio da

maior aderência possível à realidade

operacional das empresas", prevê.

Mendes reconhece, no entanto,

que, no início da implantação, será

muito importante um esforço das em-
presas no sentido de facilitar a compa-

ração dos novos demonstrativos com a
metodologia atual. "Grande parte das

empresas já está divulgando demons-

trativos com a nova metodologia,

mas não está detalhando as compa-

rações com o passado na mesma base,
nem as razões das diferenças entre as

duas formas de demonstrativos."

CL

MENDES, DA AMEC: E importante
assegurar a participação de
minoritários nos conselhos
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