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O Presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, iniciou a reunião dando as boas
vindas e agradecendo a presença de todos.
Em seguida pediu que o Sr. Humberto Casagrande, ex-Presidente da Apimec-Nacional
e idealizador do Plano Diretor do Mercado de Capitais apresentasse seus comentários
sobre os 5 anos do Plano.

O Sr. Humberto, após dizer que tinha sido uma experiência muito bem sucedida,
resultado de um trabalho de todas as entidades, propôs, para evitar que ocorresse um
esvaziamento do Plano Diretor que ele fosse considerado encerrado e se aproveitasse
o núcleo das entidades representadas no Comitê Executivo para dar prosseguimento a
outras propostas de ações de interesse da sociedade brasileira.
Antes de ser debatida a sugestão do Sr. Humberto, o Coordenador do Comitê
Executivo, apresentou uma proposta de continuidade dos trabalhos do grupo voltados
para ações específicas de desenvolvimento econômico e social que utilizassem os
instrumentos do mercado de capitais. Comentou que havia enviado para todos os
participantes um documento (ver anexo) propondo essas ações, incluindo um trabalho
do Professor Carlos Rocca que propunha um sistema de monitoramento dos
indicadores do mercado e a realização de um grande Fórum Anual do Mercado de
Capitais
Esclareceu que o sistema de monitoramento já havia sido objeto de um convênio
IBMEC-CVM e quanto ao Fórum, o IBMEC estava se propondo a realizá-lo.
O Coordenador explicou, ainda, que as ações propostas não apresentavam maior
detalhamento e que deveriam ser posteriormente desenvolvidas em grupos de
trabalhos com a participação das diversas entidades do mercado.
Elas estavam focadas em 6 tópicos principais:
1 – Educação
2 – Aumento da participação dos trabalhadores no capital das empresas
3 – Desenvolvimento do mercado imobiliário
4 – Desenvolvimento do agronegócio
5 – Empreendedorismo, inovação e tecnologia
6 – Mudanças na legislação
Enfatizou que a contribuição do mercado de capitais para o desenvolvimento do
mercado imobiliário e do agronegócio será crescente e que seria importante convidar
as entidades representativas desses setores para participar da implementação dessas
ações.
Os representantes das diversas entidades se manifestaram fazendo recomendações
relativas às medidas propostas e propondo a continuidade dos trabalhos do Comitê
Executivo focado no desenvolvimento do mercado de capitais.
O representante da ABRAPP sugeriu que fosse incluída entre as mudanças na
legislação a criação de agência independente para regular e fiscalizar o setor
previdenciário.
Foi sugerida a realização de uma comemoração dos 5 anos do lançamento do Plano
Diretor do Mercado de Capitais devendo ser estendido o convite a todas as autoridades
do Governo que ao longo desses anos demonstraram grande apoio ao mercado de
capitais com resultados excepcionais.

Foi solicitado ao Sr. Antoninho Marmo Trevisan, que presidiu o grupo de trabalho do PT
na época da eleição de 2002, logo após a vinda à Bovespa do então candidato Lula à
Presidência, que verificasse a possibilidade do Ministro da Fazenda e do próprio
Presidente participarem dessa comemoração.
Antes de concluir a reunião o Coordenador do Comitê esclareceu que durante os
últimos 5 anos a Bovespa havia sido responsável pelo apoio financeiro e administrativo
do Comitê Executivo e que com o processo de desmutualização seria necessária a
revisão do modelo de apoio às atividades do Comitê Executivo.
O presidente da Bovespa comentou, a seguir, as observações feitas em viagem
recente aos Estados Unidos que lá somente as ações que contassem com o apoio
financeiro das entidades representativas da sociedade sobreviviam. Acrescentou,
ainda, que a participação financeira das entidades representava um comprometimento
maior e disse que a Bovespa apoiaria a iniciativa de continuidade das ações do Comitê
e que esperava o mesmo comprometimento das demais entidades.
O Coordenador propôs elaborar um orçamento para a sustentabilidade das ações do
Comitê e apresentar às demais entidades para aprovação.
Antes do encerramento da reunião foi marcada a data de 22 de junho para a realização
de almoço comemorativo dos 5 anos do Plano Diretor na Bovespa.
Atenciosamente,
São Paulo, 7 de maio de 2007
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

