IBRI COLUNA

CEO da NYSE Euronext destaca
desafios em cenário de elevada
volatilidade
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) trouxe ao Brasil, no dia 15
de agosto de 2011, Duncan Niederauer, Presidente da NYSE Euronext, para tradicional
encontro com a comunidade de Relações com Investidores e para falar sobre as
perspectivas e desafios das empresas brasileiras no mercado de capitais global. O evento
ocorreu no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo (SP) e, também, no Palácio da Cidade, no
Rio de Janeiro (RJ).
Em sua palestra, Niederauer demonstrou confiança na economia brasileira e destacou,
também, as oportunidades em países da América do Sul, como Colômbia, Argentina, Peru
e Chile. O executivo afirmou que – apesar da volatilidade dos mercados – tem observado
em suas viagens “sentimento de otimismo” na Rússia, Japão, China, Indonésia, Malásia,
Filipinas e países da América do Sul.

Para Ricardo Florence, Diretor-presidente do IBRI, o profissional de Relações com
Investidores enfrenta o desafio de lidar com a volatilidade dos mercados. Ao se associar
ao Instituto, o RI tem a oportunidade de trocar experiência com outros profissionais, que já
passaram pela mesma situação. O executivo destaca a importância da empresa adotar as
melhores práticas do mercado de capitais.
Os executivos da NYSE Euronext têm visitado o Brasil com frequência, de forma a estreitar
o relacionamento com os profissionais de Relações com Investidores e apresentar os
benefícios de listar as companhias no mercado estadunidense. Segundo Niederauer, a
captação de recursos no mercado norte-americano pode oferecer uma base acionária mais
estável, aumentar a valorização e a liquidez dos papéis, além de possibilitar visibilidade
com empresas internacionais do mesmo setor.
Ricardo Florence observa que o preparo da administração das empresas é cada vez mais
complexo quando a empresa ingressa no cenário internacional, uma vez que o profissional
não estará atuando mais em sua terra natal, mas sim com uma perspectiva global. Além
disso, a área de Relações com Investidores deve se preparar para cumprir as exigências
legais e regulatórias do mercado em que for listar.

A primeira empresa brasileira a listar ações na NYSE foi a Aracruz Celulose, no ano de
1992, e as companhias nacionais têm conquistado bom desempenho na Bolsa americana.
Atualmente, são 29 empresas com valor combinado que chega a U$ 1 trilhão, sendo que
as ações da Petrobras e da VALE estão entre as dez mais líquidas da NYSE Euronext. Até
o final de 2011, Niederauer espera que aumente o número de empresas brasileiras listadas
na NYSE Euronext.
O desafio que desponta para as empresas no mercado global, segundo o
Diretor-Presidente do IBRI, é manter o mercado sempre atualizado com a maior clareza
sobre o cenário da empresa, seu desempenho e perspectivas. Cabe ao profissional
de RI detectar as constantes mudanças que estão ocorrendo nos mercados e focar na
transparência e Governança, ampliando sempre o diálogo com os públicos estratégicos.
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