
Fed sinaliza continuidade de estímulo
Os presidentes das regionais do Federal Reserve (Fed) em Nova York

e em Saint Louis, William Dudley e James Bullard, disseram ontem,

em diferentes momentos, que o banco poderá continuar a estimular

a economia norte americana com a compra de títulos lastreados em

hipotecas. Segundo Dudley, o Fed não foi agressivo o bastante na

resposta inicial à crise financeira e pode não vender os papéis.

Quando se trata de Facebook,
Twitter e outras redes sociais, a
maioria das empresas de capital
aberto no Brasil são muito mais tí-
midas do que seus pares em países
como Estados Unidos e Canadá.
Por enquanto, apenas 10% das
364 empresas listadas na BM&
FBovespa usam esses canais.
Aqui, uma das pioneiras foi a
WEG. Seu diretor de relações com
investidores, Luis Fernando Mo-
ran de Oliveira, inaugurou a pági-
na da empresa há quatro anos.
Além dela, que tem perto de dois
mil seguidores, empresas de clas-
se internacional - como os bancos
Bradesco e Itaú e a Petrobras - cir-
culam com desenvoltura pelos es-
paços virtuais de interação com
clientes, investidores e opinião pú-
blica. Sem falar, claro, no famoso
twitter do empresário Eike Batis-
ta, dono das empresas “X”. É ali
que muita gente fica sabendo o
que ele pensa e o que planeja.

A abstenção das empresas aber-
tas brasileiras das redes sociais,
tão populares entre os usuários,
encontra eco no receio de expor in-
formações demais e depois ser in-
terpelada, julgada e multada pela
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). “Não existem regras cla-
ras”, diz uma fonte próxima à au-
tarquia que preferiu não se identi-
ficar - mas garantiu que uma nova
regra para o uso estaria no forno.

Na semana passada, o Instituto
Brasileiro de Relações com Investi-
dores (Ibri) divulgou um estudo
anual sobre a profissão e, no even-
to, o presidente Ricardo Florence
disse que espera que o tema seja re-
gulamentado em breve. “Acredita-
mos que a CVM esteja acompa-
nhando de perto”, disse ele.

Procurada pela reportagem, a
CVM disse apenas, por meio de

email, que “está permanentemen-
te atenta às questões relacionadas
a modernização da regulamenta-
ção do mercado de capitais, inclu-
sive as decisões tomadas por ou-
tros países”.

A CVM disse, ainda, que apli-
cam-se às divulgações realizadas
em mídias sociais as mesmas re-
gras previstas nas normas que tra-
tam da divulgação de informa-
ções relevantes (Instrução CVM
358) e nas que estabelecem regras
gerais sobre conteúdo e forma das
informações que os emissores de-
vem observar (artigos 14 a 19 da
Instrução CVM 480). “A empresa
só pode divulgar informações nas
redes sociais após ou simultanea-
mente à divulgação em jornal de
grande circulação, e após o arqui-
vamento da informação no siste-
ma eletrônico de entrega de infor-
mações. E as informações devem
ser “verdadeiras, completas, con-
sistentes e que não induzam o in-
vestidor a erro”.

Instituto de Relações
com Investidores
espera que CVM
regulamente o uso de
redes sociais pelas
empresas de capital
aberto. Petrobras,
Bradesco, Itaú e WEG
já usam o canal
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Falta informação
Anãoprestaçãode informaçõesperiódicas
eeventuaisforamosmotivosde
36condenaçõesnaCVM,desde2007.

R$171milhões
Esseéovalordostermosdecompromissoaprovados
pelaCVM,emseuauge,em2010.Nosanosseguintes,
ovalornãoultrapassouosR$20milhões.

ECONOMIA AMERICANA

Empresas ainda resistem às
redes sociais para prestar
informações a seus investidores

Apenas 10% de empresas
listadas na bolsa de
valores usam canais como
Twitter e Facebook

Acordo
CercadeR$20milhõesforampagosàComissãode

ValoresMobiliáriosemacordosrealizadosnoano
passado.Em2013,aindaestáemR$1milhão.

RInaberlinda
Dos248processos julgadospeladiretoriadaCVM,
desde2007,78envolvemasáreasderelaçõescom

invetidores.Destes,71 foramcondenados.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2013, Finanças, p. 21.




