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Bolsa quer divulgação obrigatória de

Últimas Lidas Comentadas Compartilhadas

remuneração
Por Carolina Mandl e Juliana Machado | São Paulo

Credores da Lupatech anulam homologação do
plano de recuperação
09h25

A BM&FBovespa quer tornar obrigatória a divulgação da remuneração
máxima, média e mínima dos administradores das companhias que integram
o Novo Mercado, o principal segmento de governança da bolsa.

Delator diz ter pago R$ 30 milhões a Jucá, Renan e
Braga, diz jornal
09h19
Hypermarcas: Exdiretor Nelson Mello autorizou
gastos sem comprovação
08h09

Segundo Flavia Mouta, diretora de regulação de emissores da bolsa, o
objetivo é garantir maior transparência na atuação da empresa e maior
coerência com a legislação já em vigor.

União estuda venda de participações da Eletrobras

Pela instrução 480 da Comissão de Valores Mobiliários, as companhias têm,
desde 2010, que divulgar as informações sobre remuneração, mas uma série
de empresas evitou esse dispositivo amparada numa limitar do Instituto
Brasileiro dos Executivos de Finanças do Rio de Janeiro (IbefRio), que
resguarda o sigilo sobre a remuneração de diretores e conselheiros.
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O tema é motivo de embate entre os participantes do mercado até hoje. No
ano passado, a Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec)
voltou a sugerir formalmente às companhias que abdicassem do uso da
liminar por acreditar "que a transparência nas práticas de remuneração de
administradores é uma necessidade para as empresas de capital aberto,
preocupadas em bem atender seus acionistas". "Entendemos que essa é uma
questão relevante e por isso decidimos [incluíla] na nossa proposta", disse.
Companhias abertas, investidores locais e estrangeiros, entidades e
especialistas voltarão a opinar sobre as sugestões formuladas pela
BM&FBovespa em nova audiência pública, que agora se estende até
setembro. Segundo Cristiana Pereira, diretora comercial e desenvolvimento
de empresas da BM&FBovespa, embora permita a participação de quaisquer
interessados, a próxima etapa de debate dará maior prioridade para as
empresas que já fazem parte do Novo Mercado e do Nível 2.
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Empresários esperam sinais mais claros para
investir
17/06/2016

   

Análise Setorial

Energias renováveis
Estratégico para o país, o setor de energia
desafia a crise econômica e deve receber
grandes investimentos privados neste e nos
próximos anos. Projetos de pelo menos R$ 5,5
bilhões estão no planos das empresas do
setor.
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Relação com os investidores
Veja os resultados publicados pelas
principais empresas do país e as mais
importantes operações de mercado de
capitais.
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Captações externas

Operações mais recentes
Tomador
Cosan
Vale
Marfrig

Valor*

Meses Retorno**

500

127

7,25%

1.250

60

5,875%
8,25%

750

84

Petrobras

1.750

120

9,0%

Petrobras

5.000

60

8,625%

674

120

6,125%

República
Federativa
do Brasil

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título
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Relatório de Inflação na mira do mercado
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Modelos de alocação de ativos para controlar
oscilações
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Por André Rocha
As dificuldades de comunicação com o mercado
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