
Anunciantes, a mídia impressa ainda vale a pena Momento decisivo para as agências reguladoras

ConselhoEconômico
propõeCMNmaior
Assessores de Lula querem Conselho
Monetário Nacional com 9 membros

Estudoconcluiqueo
açonãoéo ‘vilão’
Reajustes ficaram abaixo do IPCA,
aponta pesquisa encomendada pelo IBS

Programa do BNDES não
atrai distribuidoras de energia
Procura por empréstimos que somam R$ 3 bi corresponde a R$ 250 milhões

Tesouro prepara ofensiva para
vender títulos de longo prazo
Alvo são os investidores estrangeiros, que têm pouca presença no País

OPINIÃO

Katharine
Q. Seelye*

CAMPANHA – Light não foi adiante na apresentação de proposta

ARTIGO

Claudio
Vaz*

GARIMPO - Para Gragnani, mercado é pouco desenvolvido no País

Eis uma capa da Newsweek
para daqui a 100 anos: uma
vista aérea dos Estados Uni-
dos, com a Califórnia separa-
da do continente e flutuando
no Pacífico. A manchete:
“Ilha Califórnia: mais popu-
lar do que nunca 62 anos de-
pois do Grande Terremoto”.
E a Sports Illustrated daqui a
um século: “O Inferno Conge-
lou! Cubs Vence a Liga Mun-
dial de 2105”.

Essas falsas capas do futu-
ro fazem parte de uma campa-
nha de 3 anos e US$ 40 mi-
lhões da indústria de revistas
para tentar convencer publici-
tários de que revistas, que
existem nos Estados Unidos
há quase 250 anos, provavel-
mente estarão aqui nos próxi-
mos 250, aconteça o que
acontecer. Ao mesmo tempo,
a indústria jornalística come-
çou uma campanha multimi-
lionária de 3 anos para melho-
rar a imagem para os anun-
ciantes.

A Newspaper Association
of America contratou a Mar-
tin Agency de Richmond,
VA. – cujos clientes incluem
United Parcel Service, Geico

e Miller Beer – para ajudar a
mudar a percepção de enfado-
nhos para contemporâneos
dos jornais. A Magazine Pu-
blishers of America contra-
tou a HotSpring, empresa es-
pecializada no desenvolvi-
mento de marcas em Nova
York, para ter idéias sobre co-
mo pode se reposicionar, e a
agência de propaganda
Fallon New York para atingir
a indústria publicitária. Esta
é a primeira vez que as revis-
tas se unem num esforço de
marketing de larga escala.

Não é segredo: os impres-
sos se sentem mais ameaça-

dos do que nunca. Os jornais
e revistas podem ter reclama-
do quando o rádio e a televi-
são chegaram. Mas eles pare-
cem estar em total pânico ago-
ra com a internet.

Com as campanhas de pu-
blicidade, os pobres e velhos
impressos declaram “Já che-
ga!”, como disse John Kim-
ball, chefe de marketing da
Newspaper Association of
America. “Lê-se coisas sobre
a morte da indústria, que a in-
ternet está comendo nossas
refeições, que todo mundo vê
televisão, que a propaganda

nacional está decaindo nas
grandes metrópoles”, ele afir-
ma. “Mas o meio é muito for-
te. Há muitos anúncios nos
jornais e não é porque as pes-
soas acham que estão fazen-
do caridade. Elas investem
no meio porque dá resulta-
do.” Os jornais em geral são
lucrativos, mas deixam Wall
Street pouco entusiasmado.
Um relatório da Goldman Sa-
chs da semana passada aler-
tou os investidores que “o fra-
co crescimento da receita pu-
blicitária, fracas receitas de
circulação” e “uma tendência
descendente em estimativas
de lucro” reforçaram a “visão
negativa” da indústria dos jor-
nais. E revelações recentes
de números inflados de circu-
lação pioraram o clima para
alguns anunciantes.

Earl C. Cox, executivo che-
fe da Martin Agency e líder
da campanha de relações pú-
blicas dos jornais, disse que a
atual percepção dos jornais
entre os anunciantes era de
que eles eram “estáticos, in-
flexíveis e difíceis de com-
prar”. E, acrescentou, “não
ajuda que os compradores da
mídia sejam menores de 30
anos e seus focos estejam em
outro lugar”, principalmente
na internet.

Lembrou que os jornais pre-
cisavam recontar sua história
para lembrar aos anunciantes
que tem leitores altamente en-
gajados e influentes e que
eles prestam atenção, diferen-

temente de alguns “olhos”
que surfam pela internet.

Sua agência está para mon-
tar um plano estratégico até
este verão, mas ele já tinha
um conselho: no cartão de vi-
sita, em vez de “negócio de
jornais” pé melhor usar “ne-
gócio de notícias”. Tradução:
o mundo dos jornais está mui-
to antiqüado.

CONFIANÇA
As revistas estão em posição
relativamente diferente. Elas
parecem ter se recuperado da
queda publicitária de alguns
anos atrás. Páginas publicitá-
rias na indústria em março au-
mentaram 1,2% em relação a
março de 2004. No primeiro
trimestre deste ano, aparece-
ram 76 novas revistas. “A in-
dústria de revistas está extre-
mamente saudável”, disse
Jay Kirsch, vice-presidente
da AdMedia Partners, consul-
tores financeiros para revis-
tas. “As semanais estão em si-
tuação difícil, mas as men-
sais, de estilo e segmentadas,
vão muito bem.”

Dos US$ 141 bilhões gas-
tos em todo tipo de anúncio
em 2004, cerca de 17% fo-
ram para revistas, segundo a
TNS Media Intelligence. Os
jornais ficaram com 20% dis-
so; a televisão aberta, 18%; a
televisão a cabo, 12%; e inter-
net, 6%. A fatia dos jornais
diminuiu, a das revistas esta-
bilizou e a da internet cresce
rapidamente. A Advertising

Age previu na semana passa-
da que as receitas publicitá-
rias anuais de Google e
Yahoo, juntas, equivaleriam
às das três grandes emissoras
de televisão, marcando o que
é chamado de “grande mo-
mento” na evolução da inter-
net.

“Eles são muito bons em
expor produtos que os consu-
midores adoram, valorizam e
confiam. Confiança é muito
difícil encontrar estes dias”,
disse Jack Kliger, presidente
e executivo-chefe da Hachet-
te Filipacchi Media US, que
publica Elle, Woman’s Day e

Car and Driver, entre outras.
“Nós não temos sido muito
bons em fazer o marketing de
nossa mídia.”

Os leitores de revistas, co-
mo os leitores dos jornais, es-
tão altamente engajados. Se-
gundo Kliger, uma pesquisa
mostrou que, quando lêem re-
vistas, as pessoas provavel-
mente não usam outro tipo de
mídia. Quando assistem tele-
visão, ouvem rádio ou espe-
ram para baixar alguma coisa
da internet, provavelmente
ouvem, assistem ou lêem al-
guma coisa. É possível ainda

que estejam zapeando entre
vomerciais ou apagando pop-
ups invasores. Mas, assegu-
ra, os leitores de revistas nor-
malmente encaram os anún-
cios como reforço e parte da
experiência da revista. “O en-
gajamento melhora o retorno
do nosso investimento”, dis-
se.

Nina Link, presidente do
grupo de editores de revistas,
disse que a campanha de mar-
keting não quer denegrir a
concorrência. “Somos hones-
tos com as outras mídias no
campo de batalha”, disse ela.
“Não dizemos para não anun-
ciarem neles.” Mas, afirma,
“queremos uma parte maior
da receita”.

A idéia por trás das capas
futuristas era mostrar aos
anunciantes que seja quais fo-
rem os desastres naturais que
possam ocorrer na Terra nos
próximos 100 anos, as revis-
tas sobreviverão.

Kliger disse que algumas
revistas podem até a publicar
capas futuristas atrás das ca-
pas verdadeuiras, só para re-
forçar a mensagem com leito-
res comuns – que talvez nem
estejam preocupados com um
mundo onde a clonagem será
comum, as mulheres darão à
luz aos 75 anos e o aqueci-
mento global terá criado
praias na Antártica. ●

* Katharine Q. Seelye
escreve para o The New

York Times
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Após período inicial no qual
as agências sofreram pres-
sões e riscos, chegou o mo-
mento de posicioná-las com
a importância que elas mere-
cem. A consistência e a per-
manência delas é fundamen-
tal para o futuro do País.

As agências reguladoras fi-
zeram-se necessárias no Bra-
sil, principalmente após a pri-
vatização de setores de infra-
estrutura. São fundamentais
para que projetos de desen-
volvimento não estejam sujei-
tos a pressões políticas ou
desvios de objetivos e para
proteger o consumidor nos se-
tores de monopólio natural
ou com pouca concorrência.

Demandam equipes técni-
cas qualificadas e bem remu-
neradas. Precisam, portanto,
ter total independência técni-
ca e financeira para levarem
a cabo a difícil tarefa de eli-
minar incertezas e proporcio-
nar segurança ao setor priva-
do, assim como assegurar re-
lações equilibradas com os
consumidores.

A existência das agências
torna-se relevante porque a
história recente do País mos-

tra numerosos exemplos de
vaivém de critérios e regras,
que mudaram ao sabor de de-
sejos de governos e partidos.

Investimentos em infra-es-
trutura requerem regras está-
veis durante o período de re-
torno dos projetos e, na au-
sência desta perspectiva, o in-
vestidor se retrai.

Nesta fase de regulamenta-
ção das Parcerias Público-Pri-
vadas, é fundamental ampliar
a discussão sobre a Lei Geral
para as Agências Regulado-
ras, que volta à pauta do Con-
gresso Nacional no primeiro

semestre.
Se o texto final não contem-

plar as demandas do setor
produtivo, corre-se o risco de
um instrumento inovador, co-
mo as PPPs, não passar de
uma peça de ficção e o Brasil
perder a oportunidade de se-
guir o exemplo das bem-suce-
didas parcerias verificadas
em países como Grã-Breta-
nha, Chile, México, Holan-
da, Irlanda, África do Sul e
Canadá.

A Confederação Nacional
da Indústria (CNI) preparou
o documento “Agências Re-
guladoras: A Experiência In-

ternacional e a Avaliação da
Proposta da Lei Geral Brasi-
leira”. São teses que represen-
tam o melhor interesse da in-
dústria com relação à otimiza-
ção da segurança de suas ati-
vidades no médio e longo pra-
zo.

A partir do texto da CNI, o
Centro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Ciesp) pro-
pôs o aprofundamento da dis-
cussão.

O ponto de partida é o con-
trato de gestão que, no texto
em tramitação, tende a se li-
mitar a um meio para cotejar
o desenvolvimento das pro-
postas com os gastos dos re-
cursos orçados.

O Ciesp acredita que este é
um modelo ultrapassado e en-
tende que o contrato deve de-
safiar a gestão das agências.
As metas deveriam ser o cum-
primento das atividades e o
aperfeiçoamento dos resulta-
dos a custos menores. Seriam
premiados, assim, os bons
gestores.

O segundo ponto trata da
independência financeira das
agências reguladoras. O go-
verno não deve ter liberdade
para contingenciar os orça-
mentos, o que limita a atua-
ção das agências, gera deses-
truturação e prejudica seus
quadros.

Orçamentos deveriam ser
discutidos com a sociedade
e, uma vez aprovados, serem
cumpridos.

Só para citar um exemplo,

o orçamento da Agência Na-
cional de Energia Elétrica
(Aneel) foi cortado em 56%
no ano passado, com prejuí-
zo para o desenvolvimento
de atividades importantes pa-
ra os consumidores.

Outro conceito que merece
aprofundamento versa sobre
custo-benefício. É necessário
que se proceda a uma análise
desta relação quando da apli-
cação de novas normas, sujei-
tando as mais importantes a
audiências públicas, para evi-
tar gastos excessivos ou des-
necessários para os setores
público e privado.

Um risco que não pode pas-
sar despercebido é o projeto
de lei em tramitação na Câ-
mara dos Deputados, de auto-
ria de Ricardo Izar (PTB-
SP), que aborda unicamente
a função do ouvidor nas agên-
cias.

O projeto prevê um ouvi-
dor com concentração exces-
siva de poderes, o que aumen-
taria os custos das agências,
inviabilizaria um funciona-
mento eficaz e poderia ser fo-
co de instabilidade institucio-
nal.

Um segundo risco está as-
sociado à independência das
agências. Não há como ser
meio independente. A indús-
tria defende, e o Congresso
parece acatar esta percepção,
que a realização das outorgas
e concessões permaneça nas
agências e não seja transferi-
da para os Ministérios, que

poderão legislar em causa
própria, já que têm assento
em muitas estatais do setor
de infra-estrutura.

Quanto à homogeneização
de processos, existe uma jane-
la de oportunidade. A Lei da
Concorrência (8.894/1994)
será reformada e é uma opor-
tunidade única para que os
procedimentos das agências
sejam uniformizados com o
Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência.

A idéia é apresentá-los de
forma ampla, evitando deta-
lhamento exaustivo e propi-

ciando uma interação saudá-
vel entre as agências.

No caso de litígios, tão co-
muns nas relações com con-
cessionárias de serviços pú-
blicos, o Ciesp indica algu-
mas alternativas para tornar
mais simples e rápidas, as de-
cisões: o recurso alternativo
de Mediação e Arbitragem,
Câmaras Arbitrais fiscaliza-
das pelas agências, aprimora-
mento de mecanismos proces-
suais para permitir ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
o papel de Salomão em cau-
sas que pipocam em todo o
País e juizados especiais para

pequenas causas, patrocina-
das pelos regulados, a exem-
plo da recente iniciativa da
Telemar.

Uma última observação re-
fere-se à blindagem das agên-
cias. É necessário aperfei-
çoar a Lei Complementar 73,
que subordina a procuradoria
das autarquias ao advogado-
geral da União.

O ideal é que o corpo jurí-
dico de cada agência esteja
subordinado e responda à di-
retoria da própria agência.

Defendemos a não-ingerên-
cia do governo em temas sen-
síveis ao setor privado. Não é
tolerável que cargos em agên-
cias sejam preenchidos por
critérios políticos.

O Ciesp propõe retomar as
conversações com a CNI, pa-
ra a legítima pressão junto ao
Congresso e ao Executivo pe-
lo aperfeiçoamento da Lei
Geral das Agências. Está dis-
posto, ainda, a participar dos
debates no Congresso.

O trabalho não cessará
após a aprovação da Lei. A in-
dústria tem que se fazer pre-
sente em Brasília, para evitar
que nomes desqualificados
ou suspeitos de barganha po-
lítica venham a assumir as
agências, manchando a sua
reputação e gerando descrédi-
to na sociedade. ●

* Claudio Vaz é presi-
dente do Centro das In-

dústrias do Estado de
São Paulo (Ciesp)
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Na hipótese mais otimista, me-
nos de um décimo dos R$ 3 bi-
lhões destinados pelo governo
ao Programa de Apoio à Capita-
lização de Empresas Distribui-
doras de Energia Elétrica, lança-
do em setembro de 2003, será
efetivamente desembolsado pe-
lo BNDES. “Houve uma frustra-
ção de R$ 3 bilhões no setor elé-
trico”, afirmou o presidente do
banco, Guido Mantega, ao Esta-
do, atribuindo à falta de adesão
ao programa parte do fraco de-
sembolso do BNDES no primei-
ro trimestre (cerca de 15% do or-
çamento anual de R$ 60,8 bi-
lhões).

Apenas dois pedidos ainda es-
tão em análise. A direção do ban-
co não revela quais as empresas
envolvidas, mas juntos, os proje-
tos correspondem a R$ 250 mi-
lhões. Os cerca de R$ 800 mi-
lhões aprovados para a capitali-
zação da Neoenergia (antiga
Guaraniana), holding controla-
dora das distribuidoras do Nor-

deste Coelba (BA), Cosern
(RN) e Celpe (PE), não foram
utilizados. A Light, do Rio, uma
das empresas que mais fizeram
campanha pelos recursos do go-
verno, também não foi adiante
na apresentação de propostas.

A empresa, porém, diz que
ainda trabalha para se adequar
às condições impostas pelo ban-
co de fomento para receber o fi-
nanciamento. O prazo para fe-
char as operações vence em ju-
nho.

“Ficamos surpresos com a
não concretização disso (o pro-
grama de capitalização das elé-
tricas). Apenas uma ou duas (dis-
tribuidoras) fizeram reestrutura-
ção. Mas não se pode dizer que
foi uma coisa ruim, justamente
porque era reestruturação, não
investimento novo”, comentou
Mantega. Ele lembrou que o pro-
cesso incluía a substituição da dí-
vida de curto prazo das compa-
nhias com os bancos por dívida
de longo prazo com o BNDES.

Na opinião de especialistas, o
baixo interesse pelo programa
reflete a melhora no mercado de
energia elétrica no último ano,
com o aumento de vendas e que-
da do dólar, fatores que redu-

zem as pressões sobre os custos.
De qualquer forma, destaca um
analista do mercado financeiro,
o lançamento do pacote de capi-
talização teve efeito positivo pa-
ra o setor, já que garantiu maior
confiabilidade ao sistema e aju-
dou as distribuidoras na renego-
ciação de dívidas com credores
privados.

O mercado ainda espera que

grandes distribuidoras cum-
pram as exigências para obter
os recursos. A Light, por
exemplo, informou que abriu
uma nova rodada de negocia-
ções com 17 bancos priva-
dos, na tentativa de receber
os R$ 700 milhões a que tem
direito. A Neoenergia ainda
avalia a possibilidade de ade-
rir ao programa. ●

INVESTIMENTOSEM
INFRA-ESTRUTURA
REQUEREMREGRAS
ESTÁVEIS

OORÇAMENTO DA
ANEEL FOI CORTADO
EM 56% NO ANO
PASSADO

PROJETO

Tânia Monteiro
BRASÍLIA

O Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (CDES), ór-
gão de assessoramento do presi-
dente da República, tem pronta
uma proposta de ampliação do
Conselho Monetário Nacional
(CMN), que aumentaria dos
atuais três para até nove mem-
bros.Assim, seria atendida a cres-
cente pressão de entidades como
a Federação da Indústria do Esta-
do de São Paulo e centrais sindi-
cais, que querem participar do
CMN. Outros ministérios tam-
bémpassariama integrar oConse-
lho, mantendo a maioria de votos
para o governo. A nova composi-
ção ainda é algo a ser discutido.

Hoje, o CMN tem representan-
tes só do governo, sendo compos-
to pelos ministros da Fazenda e
do Planejamento e pelo presiden-
te do Banco Central. A proposta
será apresentada ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva na reu-
nião do dia 19 de maio.

O CMN tem entre suas atribui-
ções definir a meta de inflação.
Em junho, será definida a meta de

2007. Mas, em tese, o CMN pode
alterar os objetivos já estabeleci-
dos para 2005 e 2006.

Aproposta do CDES não éain-
da uma decisão de governo. Lula
pode acatá-la ou não. Neste caso,
há sinalizações de que ele poderá
acatá-la, principalmente por cau-
sa das pressões que o governo
tem sofrido para alterar sua atitu-
de em relação à política de juros.

Questionado se esta abertura
do governo não tinha por objetivo
desfocar a grande pressão pela
mudança da política de juros so-
bre o Planalto, o ministro-chefe
do CDES, Jacques Wagner, res-
pondeu: “Não é tirar foco daques-
tão dos juros, é que a discussão já
está acontecendo em vários luga-
res, entre vários setores, e estapos-
tura mostra que o governo absor-
veu a necessidade do debate e
abriu o diálogo, o que é muito po-
sitivo.”

Mas, segundo Wagner, “é de
se esperar que a Fazenda e o BC
entendam que essa é uma discus-
são extremamente técnica, e que
nestas reuniões surgem informa-
ções relevantes e reservadas, que
devem ser mantidas fechadas, e
que, portanto, essa ampliação não
deva ser pretendida por eles”. ●

SIDERURGIA

Renata Veríssimo
BRASÍLIA

Um mês após o governo reduzir o
imposto de importação para 15
produtos siderúrgicos para conter
os preços no mercado interno e
evitar o impacto na inflação, o Ins-
tituto Brasileiro de Siderurgia
(IBS) apresentou ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior umestudo ten-
tando provar que os aumentos de
preço do aço nos últimos meses
não exercerampressão inflacioná-
ria. O estudo foi realizado pelo
professor Luiz Roberto Cunha,
da PUC do Rio, e apresentado on-
tem ao grupo de trabalho sobre
mercadosdoFórumde Competiti-
vidade de Siderurgia, formado
por representantes do governo,
empresários e trabalhadores.

“Como começaram a dizer que
a culpa era do aço e estávamos
convencidos que essa não era a
realidade, encomendamos um es-
tudo para comprovar isso”, expli-
cou o diretor técnico do IBS, Ru-
dolf Bühler. “Dizer que, no Bra-
sil, o aço éproblema, nãome pare-
ce a realidade. Se o aço é um bem

comercial, uma commodity, os
preços variam de acordo com os
preços internacionais. Os aumen-
tos de preços são um fenômeno
mundial”, argumentou Cunha.

Oestudoconclui queos aumen-
tos de preços nos últimos meses
não podem ser considerados abu-
sivos já que, entre 2001 e meados
de 2004, reajuste do aço ficou
abaixo da variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA).Há umasubdivisãodo IP-
CA específica para o aço, e esse
índice foi usado no estudo. “Se o
IPCA da cadeia do aço seguisse a
variação do índice cheio, a infla-
ção teria sido, entre 2000 e 2004,
1,5 ponto porcentual maior”, diz
o documento. O IPCA do aço só
passou a superar o índice geral no
segundo semestre de 2004.

Cunha disse que o problema da
inflação no Brasil é estrutural e
não se pode culpar “setores espe-
cíficos em momentos específi-
cos”. Segundo ele, os principais
responsáveis pela inflação são os
chamados preços administrados
que representam quase 30% do
IPCA.Dessa forma,Cunhadefen-
de a regulação do próprio merca-
do e recomenda que não haja in-
tervenção do governo.●

INVESTIMENTOS

Adriana Fernandes
BRASÍLIA

O Tesouro Nacional pretende di-
vulgar até o fim deste semestre
um conjunto de medidas para au-
mentar a venda de títulos da dívi-
da internacomvencimentode lon-
go prazo. Para isso, vai facilitar as
regras de acesso dos investidores
estrangeiros, pois esses tradicio-
nalmente têm maior interesse por
esses papéis. No México, por
exemplo, a imensa maioria dos tí-
tulos de longo prazo da dívida do-
méstica está nas mãos dos estran-
geiros. No caso do Brasil, essa
presença de estrangeiros é pratica-
mente irrisória.

“O mercado de papéis de lon-
go prazo é ainda pouco desenvol-
vido no Brasil”, disse ontem ao
Estado o secretário-adjunto do
Tesouro Nacional, José Antonio
Gragnani. Hoje a maior parte dos
títulos de longo prazo é comprada
pelos fundos de pensão, quepreci-
sam desses papéis para ajustar
suas carteiras de investimentos
aos compromissos futuros. “Ain-
da há muita desinformação com
relação à qualidade da estrutura

do mercado e à forma de investi-
mento no mercado doméstico”,
disse. “No passado, por causa da
volatilidade, o Brasil não era um
país interessante para receber in-
vestimentos estrangeiros. Dada a
estabilidade que temos hoje, o
que falta é um pouco mais de in-
formação.”

O mercado doméstico de títu-
los está totalmente aberto ao in-
vestidor estrangeiro,mas seuaces-
so ainda é complicado. O projeto
que vem sendo desenvolvido pe-
lo Tesouro desde o ano passado
visa justamente definir um novo
marco regulatório com mecanis-
mos que acabem com esses entra-
ves. “O objetivo é desburocrati-
zar o acesso dos investidores es-
trangeiros”, explicou o secretário.
Não há intenção de mudar a tribu-
tação sobre esses investimentos.
“Tributação não é o objetivo das
medidas”, adiantou o secretário.

Gragnani afirmou ainda que a
maior participação dos estrangei-
ros na compra de títulos da dívida
interna vai permitir a ampliação
da base dos investidores. Quanto
maior o número de investidores
que detêm títulos da dívida, me-
lhor para o País. Isso significará
menores custos para o governo

brasileiro administrar a dívida,
ressaltou Gragnani. “Oitenta por
cento da dívida pública brasileira
está concentrada no mercado do-
méstico.Faz sentidoquenós dese-
jemos que os investidores exter-
nos venham para o mercado lo-
cal”, justificou ele.

Nessa estratégia de atração dos
investidores estrangeiros, um no-
vo road-show foi agendado para a

próxima semana. Depois da
Ásia e dos EUA, em abril, o
mercado londrino foi escolhi-
do para a visita de uma nova
missão, que terá a participa-
ção, além doTesouro, de repre-
sentantes da BM&F, Banco
Central, Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e da Com-
panhia Brasileira de Liquida-
ção e Custódia (CBLC). ●
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 maio. 2005. Economia, p. B8.




