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Tarde brasileira no Latibex reforça
presença do País no mercado europeu
As obrigações de acompanhar as demandas do cenário global e também fazer com que as
empresas adotem padrões de relacionamento coerentes com essas necessidades têm sido um
dos principais desafios da área de RI (Relações com Investidores). Nesse sentido, no próximo
dia 16 de novembro, empresas e profissionais de RI estarão reunidos em Madrid para participar
da “Tarde do Brasil en Latibex”, evento promovido pelo IBRI – Instituto Brasileiro de Relações
com Investidores, em conjunto com a Bolsa de Madrid e a Embaixada do Brasil na Espanha,
com o objetivo de aproximar as empresas brasileiras de seus atuais e potenciais investidores.
O Latibex – ambiente de negociação criado em 1999 pela Bolsa de Madrid especialmente para as
ações de empresas latino-americanas – transformou-se em porta de entrada para as empresas
brasileiras no mercado de capitais europeu.
Após uma conturbada fase inicial que coincidiu com diversos momentos de turbulência dos
mercados internacionais, o Latibex chega ao final de 2006 consolidado como um importante
fórum de negócios para as companhias brasileiras.
A presença no Latibex é um diferencial cada vez mais valorizado pelos investidores nacionais
e internacionais, refletindo a melhoria nas condições de liquidez e rentabilidade dos papéis ali
negociados. O novo índice FTSE Latibex Brasil, lançado pelas bolsas e mercados espanhóis em
parceria com o FTSE Group, é o único indicador de empresas brasileiras denominado em euros,
contando com a participação de 15 dessas companhias até o momento.
A inserção da empresa no cenário internacional ganha espaço crescente nos departamentos de
Relações com Investidores (RI) das companhias brasileiras. É indispensável que os profissionais
de RI estejam atualizados quanto às novas necessidades de informação e aos novos canais de
comunicação com o investidor. Nesse sentido, o Latibex torna-se excelente oportunidade para o
profissional de RI buscar o investidor estrangeiro pela rota do mercado europeu.
Anualmente, destacadas empresas brasileiras participam do Fórum Latibex, que conta com a
presença de empresários, executivos, analistas, gestores, investidores e outros representantes
do mercado de capitais espanhol e europeu. Trata-se de ótima oportunidade para apresentação
das empresas, de informações sobre as perspectivas econômicas e institucionais do País,
análises setoriais e contato direto com investidores europeus, buscando firmar o País como um
mercado emergente com alto grau de atratividade.
A “Tarde do Brasil” é um evento paralelo à realização do Foro Latibex, que promoverá o contato
entre companhias latino-americanas e os representantes da comunidade financeira européia
de 14 a 16 de novembro de 2006. As empresas farão apresentações aos participantes, à
semelhança do Brazil Day realizado em 2005 em Nova York.
Na prática, a presença no Latibex assegura a essas empresas uma oportunidade especial
para abrir novas frentes de conquista do mercado internacional, atingindo um público diferente
do investidor norte-americano. Além disso, o evento funciona como um pólo de atração para
companhias nacionais ainda não listadas na Bolsa de Madrid.
Nesta sua oitava edição, o Foro Latibex também inclui o modelo de encontros “um a um”,
contatos individuais da empresa com o investidor, que favorecem uma análise mais detalhada
da situação de cada companhia. Essas entrevistas acontecem paralelamente à realização do
fórum e já são fortemente disputadas pelas empresas como caminho para atingir melhor seu
público-alvo: o investidor europeu. Em síntese, o profissional de RI nunca pode se esquecer de
que todos os caminhos levam ao investidor.
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