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O que nos reserva
o futuro próximo?
Estamos promovendo neste ano
uma série de bons eventos para os nossos associados e abrindo novas frentes para viabilizarmos encontros e palestras com representantes do Tesouro Nacional, Banco Central, Bovespa,
Ministérios e BM&F. Temos ainda programados eventos com dirigentes de bancos e instituições
financeiras além das excelentes visitas técnicas a empresas capixabas.
Enquanto isso, o Brasil, reino da ficção, continua sofrendo impactos com a possibilidade de aumento dos juros básicos norte-americanos.
O Brasil foi fortemente atingido, com a Bovespa
despencando 5,46%, para 17.604 pontos, o menor nível desde outubro. Também o dólar teve alta de 2,55%,
para R$ 3,14, registrando a maior cotação do ano. O
risco-Brasil subiu 6,18%, para 808 pontos.
O mercado fará uma avaliação do estrago e torce por uma trégua no pessimismo que derrubou os preços de ações, títulos e câmbios.
O Tesouro Nacional cancelou os leilões de títulos
prefixados e pós-fixados das terças-feiras. Mas o fato
não acabou com a tensão no mercado local de títulos.
Fortes emoções estão previstas para o mês corrente, já que se concentram os vencimentos de R$ 35
bilhões da dívida pública e o governo terá de pagar
também um total de R$ 31,6 bilhões em papéis que
não foram rolados.
Outro fator de pressão de alta que se mantém
no mercado de câmbio é o vencimento da dívida cambial. São US$ 372 milhões em NBC-E e
US$ 335 milhões em contratos de swaps cambiais e,
na segunda quinzena, mais de US$ 2 bilhões, que não
devem ser rolados.
E no ambiente interno? Até que ponto as notas
despretensiosas do NY Times e as denúncias de corrupção não fazem parte dessa insegurança? Sem falar nas
críticas abertas do vice-presidente.
Na obra Princípios de Economia, Alfred Marshall escreve: natura non facit saltum (a natureza não
dá saltos). Em suma, para um clima normal de negócios e atração de investimentos, seria desejável também
que lex non facit saltum (a lei não dê saltos).
Nossa referência é exclusivamente voltada para o
importante papel das instituições no processo de desenvolvimento econômico. Como sabemos, um ambiente institucional estável reduz custos de transação, aumenta a
eficiência e estimula o investimento.
Num momento de turbulência como o que passam os mercados emergentes, em particular o Brasil, é
fundamental a reafirmação de que o curso da política
econômica brasileira permanecerá num caminho sólido. Desde o início deste governo, e por ser este de esquerda, os aspectos da manutenção da política econômica sofrem rumores e, somente baseado na execução
e no cumprimento das políticas anunciadas, é que o
governo irá prosperar.

Otacílio Pedrinha de Azevedo
PRESIDENTE

Já pensou em investir na bolsa de valores? Que tal fazer isso por meio de um clube
de investimento ou do Home Broker? Se todos esses termos parecem complexos e aparentemente dizem respeito só aos poderosos
investidores e às empresas de grande porte,
boas oportunidades de investimento podem
estar passando despercebidas.
Pensando nisso, desde 2002, a Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) vem desenvolvendo atividades que visam à popularização do mercado de ações, demonstrando que
investir na bolsa pode não ser complicado,
nem demandar valores expressivos. A intenção é pulverizar uma parcela das ações entre
pequenos e médios investidores, o que garante liquidez diária e mantém o mercado
ativo, com alguns querendo vender e outros
comprar.
A estratégia da Bovespa, que possui
US$ 236 bilhões em ações, é levar informação para os potenciais investidores, já que um
dos principais receios quanto a esse tipo de
aplicação deve-se à falta de conhecimento
sobre as formas de participação. Com o programa Bovespa vai até você, um escritório
móvel, chamado Bovmóvel, vai até locais de
grande circulação para apresentar o mercado
de capitais e incentivar a abertura de contas
individuais e a formação de clubes de investimento. Além disso, representantes da insti-

tuição viajam o País fazendo palestras.
A prioridade este ano é alcançar novas
empresas que possam emitir ações. Os resultados já começaram a aparecer: foram feitos novos lançamentos de empresas como Suzano (papel), VCP (celulose e papel) e CCR (concessões
rodoviárias), além da Natura, que abre capital
seguindo o modelo de novo mercado, que preconiza, entre outras medidas de transparência e
respeito ao acionista, o lançamento somente de
ações ordinárias (que dão direito a voto).

Estado recebe
Bovespa
Em abril, foi a vez de Vitória receber o
superintendente de Negócios da Bovespa, Ricardo Pinto Nogueira, que falou sobre as peculiaridades e o desempenho do comércio de
ações. O almoço-palestra, realizado no Cerimonial Itamaraty, aconteceu no dia 27 e contou com a presença de empresários e dos
principais veículos de imprensa do Estado.

O presidente do Ibef-ES, Otacílio
Pedrinha de Azevedo, e o
superintendente da Bovespa,
Ricardo Pinto Nogueira
Empresários e representantes de
instituições financeiras conferiram a
palestra sobre o papel da Bovespa

Apoio

Saiba mais sobre bolsa
de valores na página 2

Afinal o que é uma
bolsa de valores?
De que valeriam as ações se não houvesse um local para comercializá-las? Esse é o papel de uma bolsa de valores  associação civil
pertencente às corretoras, sem fins lucrativos,
auto-reguladora, mas que opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
ligada à União.
Os principais papéis negociados são os
debêntures  títulos que representam dívidas
de médio e longo prazo de uma companhia  e
as ações  títulos que designam a propriedade
de uma fração do capital social de uma empresa. As chamadas Blue Chips são ações mais procuradas na bolsa, em geral, as de grandes empresas, como a capixaba Aracruz Celulose.
As formas de comercialização são: o pregão
viva voz; o sistema eletrônico chamado Mega Bolsa; e o Home Broker, uma alternativa criada há
cinco anos, que já absorve 20 mil clientes por mês,
em que o investidor envia pela internet ordens de
compra e venda, sendo necessário somente ser
cliente de uma corretora. Essa prática já corresponde a 4,2% do volume diário de negócios.

Característica
Mesmo com atrativa rentabilidade, o mercado de capitais possui peculiaridades. A principal é o fato de ser uma aplicação de risco, que
deve ser analisada no longo prazo por causa das
quedas e avanços, que podem apresentar prejuíAv. Nossa Senhora dos Navegantes, 755,
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Confira o que alguns convidados
acharam da palestra do superintendente
Executivo da Bovespa, Ricardo Pinto
Nogueira, e do assunto em debate.

zos no curto prazo, mas que têm
rendimento mais
expressivo que o
da poupança, por
exemplo, ao longo dos meses.
Para se ter uma idéia, durante o ano inteiro de 2003, a Bovespa rendeu 97%. Este ano,
até março, já foram movimentados cerca
de US$ 376 milhões, com um aumento numérico diário de quase 11 mil negócios realizados,
comparado ao mesmo período de 2003.

Como participar
Participar da bolsa de valores é possível
para a maioria das pessoas. Basta ter uma pequena quantia mensal para poupar e ousadia
para acompanhar as oscilações. Para investir diretamente é preciso um valor mínimo de
R$ 1 mil, devido ao custo de cada ação.
Quem não dispõe desse valor, pode formar um clube de investimento com amigos, vizinhos e colegas de trabalho ou escola. Em alguns, a participação mensal é de R$ 30,00, valor que varia de acordo com o número de integrantes. O ideal é que o grupo junte um montante para comprar a cada mês uma ação diferente. Depois é só contratar uma corretora para
administrar e executar as operações.
Entre os empresários, o lançamento de
ações pode ser uma solução para obter capital
de giro e recursos em fases de expansão. A abertura de capital também é uma aliada na profissionalização de empresas familiares, pois a probabilidade de ocorrerem problemas sucessórios é diminuída, uma vez que o segmento da
família que não quiser dar continuidade ao negócio poderá vender as ações que lhe cabem,
evitando que conflitos de interesses impeçam
a perenização da empresa.
Para as pequenas e médias organizações,
a Bovespa mantém um segmento de negociação de mercado de acesso, administrado pela
subsidiária da Bovespa, a Sociedade Operadora
de Mercado de Ativos S.A. (Soma).

Aprenda mais sobre a bolsa
Se você quiser saber mais sobre bolsa, de
valores participe do curso Aprenda a investir na bolsa de valores:
Data: 22 (sábado) e 23 (domingo) de maio
Local: Hotel Novotel - Praia do Canto/Vitória
Investimento: R$ 250,00 (estudantes e sócios regulares)
Inscrições: secretaria do Ibef-ES (32277825 e 3225-5574), pelo fax 3225-5381,
ou pelo e-mail ibef@ibef-es.com.br.

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
Superintendente de Negócios em
Exercício da Caixa Econômica Federal

Considero importante a atuação do Ibef no
Espírito Santo, principalmente neste momento em que o Estado vira uma página de
sua história. Os eventos têm contado com importantes palestrantes que contribuem para que o
empresariado esteja sintonizado com o mercado
financeiro. Existe uma máxima que diz que onde
o Ibef-ES está, ali também está o PIB capixaba. Eu
costumo acrescentar que onde o Ibef-ES está, estão os geradores de renda e emprego.

JÚLIO BUENO
Secretário do Desenvolvimento Econômico
e do Turismo do Espírito Santo

Uma das coisas que falta no Brasil é um mercado
de capitais forte. Hoje, uma empresa para
abrir está submetida aos juros bancários. Se houvesse um mercado de capital
mais ativo existiria outra alternativa.
Então, acho que é uma enorme possibilidade e o capitalismo brasileiro está precisando disso, de uma bolsa de valores forte.

WALDENOR CEZÁRIO MARIOT
Presidente do Banco do Brasil
e diretor do Ibef-ES

Sempre que se fala em bolsa de valores existe uma
idéia de que é uma atividade difícil e pouco
conhecida. Mas esta palestra foi feita de uma
forma muito prática e didática, deixando o
assunto, que muitas vezes é complexo, muito fácil. É importante levar ao conhecimento
do público o papel da Bolsa de Valores e a importância dela para o crescimento econômico do país.

OTACÍLIO PEDRINHA DE AZEVEDO
Presidente do Ibef-ES

Há algum tempo o Ibef-ES tenta trazer um representante da Bovespa para falar sobre o mercado de
ações. Agora nós tivemos a oportunidade de juntar
as principais entidades financeiras e ouvir um
pouco sobre a atuação da Bovespa e os projetos futuros. O objetivo era trazer essa
discussão, que o ES fica à parte, e alertar
os pequeno, médio e grande empresários
capixabas sobre as possibilidades de investimento em capitais. Quanto à popularização das
ações, acho importante porque é um recurso qualificado, que pode ser investido com segurança.

CÉSAR VASQUEZ
Superintendente do Sebrae-ES

Acho que a estratégia da Bovespa de aproximar-se do público, democratizando o
mercado de ações, está no caminho certo.
A palestra foi ótima e mais uma vez o IbefES mantém a qualidade de seus eventos.

Parceria
acadêmica
cria benefícios
para associados
O Ibef-ES e a Faculdade de Vitória
(FDV) firmaram uma parceria acadêmica
que trará benefícios para os associados do
instituto e para os alunos do centro de ensino superior.
Com o convênio, os executivos terão descontos nos cursos de Pós-graduação oferecidos pela FDV (Direito Administrativo, Direito
Processual Civil, Direito Público, Direito e Garantias Constitucionais, Finanças Empresariais,
Família, Engenharia de Tráfego, Gestão Estratégica e Gestão Industrial), além de poderem

participar de grupos de estudos. Juntas, as instituições também viabilizarão pesquisas com
temas de interesse comum.
Em contrapartida, estudantes da FDV
participarão das visitas técnicas a empresas capixabas, promovidas pelo Ibef-ES,
gerando uma interação entre experientes
profissionais e futuros administradores e
advogados.

Novos
diretores
do Ibef-ES
Waldenor Cezário Mariot
Diretor de Capacitação de
Recursos (superintendente
Regional do Banco do Brasil)

Marcus Venícius Monturil Rêgo
Diretoria de Desenvolvimento do Setor
Financeiro (superintendente de
Negócios da Caixa Econômica Federal)

Viviane Gaudio Morais
Secretária executiva

E ventos

Visita técnica
Data: 25 de maio
Local: Realcafé Solúvel do Brasil
Todas as vagas já foram preenchidas
Programação:
10h às 10h30 - apresentação e saída do
ônibus da FDV para Realcafé
11h  chegada à Realcafé e apresentação de filme institucional da empresa
11h30  início da visita às instalações da
fábrica
13h00  almoço no refeitório da empresa
14h00 às 14h30h  retorno

As novas regras
de segurança
nos portos
Almoço-palestra com o diretor do
Programa de Transporte Aquaviário
do Ministério dos Transportes,
Paulo de Tarso Carneiro
Data: 27 de maio
Horário: 12h às 15h
Local: Cerimonial Itamaraty
Investimento: R$ 40,00 (sócios e
estudantes), R$ 50,00 (não sócios)
e R$ 310,00 (mesa corporativa
com oito pessoas)

China –
mercados
e oportunidades
Almoço-palestra com diretor do
Departamento de Pelotização da
CVRD, Sérgio Leite
Data: 18 de junho
Horário: 12h30 às 14h30
Local: Cerimonial Itamaraty
Investimento: R$ 40,00 (sócios e
estudantes), R$ 50,00 (não sócios)
e R$ 310,00 (mesa corporativa
com oito pessoas)

73 agências
604 terminais de auto-atendimento

Uma rede que não pára de crescer, como o próprio Espírito Santo!
IBEF-ES
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A NIVERSÁRIOS

Próximo Sócioesportivo será
em outubro

Maio

O XX Sócio-esportivo, realizado no Hotel Transamérica, na paradisíaca Ilha de Comandatuba (BA),
contou a com presença de todos os presidentes regionais do Ibef. Dinâmico e animado, o encontro teve
ampla programação esportiva, com destaque para os
torneios de futebol, tênis, golfe, arco e flecha e natação, além de
passeios de lancha, jet sky e veleiros. Também foram realizados
sorteios de notebooks, passagens aéreas nacionais e internacionais, jóias, acessos ao sistema de antena Sky, bonés e camisas. Os
participantes tiveram a oportunidade, ainda, de acompanhar palestras do secretário executivo do Tesouro Nacional, Joaquim Levy,
e do presidente da Bovespa, Raimundo Magliano, e shows de
Elba Ramalho e da Banda Olodum.
O próximo Sócio-esportivo já está agendado para o
período de 28 de outubro a 2 de novembro. Será no Hotel
Mediterranee, em Trancoso. Mais informações no IBEF-ES e
em breve no site www.ibef-es.com.br.

N OVOS ASSOCIADOS
Esses são os mais
novos associados
do Ibef-ES:
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14
14
19
19
26
26
28
31

Junho

Presidente do Ibef-ES,
Otacílio Pedrinha de Azevedo em
confraternização com
outros diretores

Iracema Rossmann
Maira Cristina Araújo Nolasco Pereira
Paulo Henrique da Costa Corrêa
William Stanffer Telles
João Tadeu Portero Compoi
José Braz Neto
Roberto Luiz Mazzioli
Sergio Roberto Soares da Silva

O IBEF DEPENDE DE SUA PARTICIPAÇÃO. INDIQUE UM NOVO SÓCIO.

R OTEIRO DE LIVROS
Seja líder de si mesmo
O maior desafio do ser humano
Augusto Cury
Editora Sextante (128 páginas)

Se compararmos a mente
humana com um teatro,
onde se encontra a
maioria dos jovens e
adultos? No palco,
dirigindo a peça, ou na
platéia como espectador
passivo dos seus conflitos,
perdas e culpas? Onde
você se encontra? Ser ator principal no palco
da vida não significa não falhar ou não chorar.
Significa refazer caminhos, reconhecer erros e
aprender a deixar de ser aprisionado pelos
pensamentos e emoções. Neste livro, você
vai descobrir as ferramentas necessárias para
se tornar o autor da sua própria história e
fazer da sua vida um grande espetáculo.
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Afonso Cruz Clemente
Erly Vieira
Fábio Nascimento
Júlio Maria Salazar Pereira
Almir Herdy de Orem
Décio Luiz Chieppe
Ronaldo Matos Valino
João Luis Moura Santos
Samuel Duarte Batista
Martha de Paiva Vieira Machado
Sérgio Augusto de Magalhães e Souza
Daniel Coimbra Santos
Adriana Schinaider Rigoni Gasparini

Os piores textos
de Washington Olivetto
Washington Olivetto
Editora Planeta
(256 páginas)

Coletânea de artigos publicados pelo
publicitário nos últimos dez anos. O livro
aborda temas como comportamento,
viagens, marketing, futebol, religião,
negócios, música,
administração de
empresas, sexo e
publicidade. Washington
Olivetto mostra em seus
“piores textos” que a sua
melhor habilidade é a de
contar história.
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04
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08
10
11
12
13
18
21
21

Raimundo de Paula Soares Filho
Jony Jones Motta e Motta
Joaquim Cunha
Luiz Guilherme Gazzinelli Cruz
Eduarda Buaiz
Sandoval Zigoni Junior
Fernando Antônio Vaz
Carlos Fernando Monteiro Lindenberg Neto
Haroldo Santos Filho
Antonio Carloman Franca Silva
Adi Silva Gama
Aldemar Correa Júnior
José Eduardo da Cruz Delesposti

N OTAS

Atualização
de cadastro
O Ibef-ES solicita a todos os seus associados que atualizem o cadastro com
informações pessoais, como endereço, telefone, empresa e e-mail, para evitar que
ocorram problemas com o não recebimento de convites, correspondências e
informativos. A atualização pode ser feita por e-mail (ibef@ibef-es.com.br), fax
(27) 3225-5381 ou pelo site do instituto
no link Fale conosco.

Enquete Ibef-ES
Desde abril, o Ibef-ES está realizando uma enquete no site (www.ibefes.com.br) para saber a opinião de seus
associados. A participação de todos ajudará a traçar os rumos que o instituto
deve tomar para atender de forma mais
adequada aos interesses dos executivos.
Contribua!

