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São Paulo, 27 de Julho de 2012. 

Carta/AMEC/Presi nº 05/2012 

 

Ao 

Exmo. Sr. Ministro Guido Mantega 

Ministério da Fazenda 

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 

5º andar - Gabinente do Ministro 

Brasília – DF -70048-900 

 

Exmo. Sr. Ministro, 

 

A Amec – Associação dos Investidores no Mercado de Capitais – vem por meio desta 

cumprimentá-lo pelas recentes indicações para compor o colegiado da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM. 

Nosso mercado acionário é hoje uma alternativa importante de financiamento de nossas 

empresas, cumprindo sua função social de canalizar a poupança privada ao setor produtivo. 

Vivemos um cenário drasticamente diferente daquele vigente até a década de 90. A Lei 

10.303, a criação do Novo Mercado, e a atuação técnica e independente da CVM permitiram a 

mudança desta realidade. Hoje, setores inteiros de nossa economia formalizaram-se com o 

objetivo de captar recursos em bolsa – gerando mais transparência, pagamento de impostos e 

produtividade (os segmentos de construção civil e frigoríficos são dois exemplos importantes). 

A CVM tem sido peça fundamental neste processo. O Brasil pode hoje orgulhar-se de possuir 

um regulador de mercado cujos diretores possuem mandatos fixos e vem sendo indicados nas 

últimas décadas por seu perfil eminentemente técnico e independente.  

As indicações de Ana Dolores Novaes e Leonardo Porciúncula Pereira vêm coroar este 

processo. Ambos são profissionais altamente experientes e respeitados no mercado de 

capitais. Com perfis diferentes e complementares, contribuirão sem dúvida para a constituição 

de um colegiado marcado pela experiência e pela diversidade – o que é fundamental para a 

tomada de sábias decisões. 

Frise-se, Sr. Ministro, que a Amec – que congrega investidores institucionais com 

aproximadamente R$ 450 bilhões comprometidos em nosso mercado – tem como objetivo 

precípuo colaborar com o desenvolvimento saudável do mercado de capitais. Para tanto, 



 
 

Rua Joaquim Floriano, 1120 - 10º andar Conjunto 101 – Itaim Bibi- 04534-004 

Telefone: (11)3707.0727- Fax:(11)3707.0725 – São Paulo/SP- www.amecbrasil.org.br  

 
 

interage de maneira ativa com reguladores e auto-reguladores, promovendo debates e 

posicionando-se em diversas matérias, algumas vezes de forma enfática.  

Da mesma forma, não poupamos esforços para aplaudir medidas e atitudes positivas, como a 

que ora se apresenta. 

A Sra. Ana Novaes, com sua experiência em análise de investimentos e em governança 

corporativa, e o Sr. Leonardo Pereira, tendo passado por altas posições corporativas e vivido 

importantes transações no mercado de capitais – incluindo a pioneira listagem da Net Serviços 

no Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa, com o apoio do BNDES – estão plenamente 

capacitados para implementar na CVM uma visão moderna e efetiva da sua regulação. Irão 

seguramente dar prosseguimento ao excelente trabalho desenvolvido pela Sra. Maria Helena 

Santana – também indicada por V.S. – respondendo de forma eficaz aos sempre renovados 

desafios de nosso mercado. 

A Amec seguirá apoiando todas as iniciativas que incentivem nosso mercado, e apontando as 

situações nas quais mudanças sejam imperativas. Em nosso entendimento, é esta postura que 

nos permite evoluir e transformar nosso mercado de capitais em ferramenta ainda mais útil ao 

nosso desenvolvimento – saindo das centenas de empresas abertas que temos hoje, para as 

milhares que nosso país comporta. 

 

Respeitosamente, 

 

MAURO RODRIGUES DA CUNHA 

Presidente 

 


