BNDES deixa de competir com o
Mercado de Capitais
São Paulo--( DINO - 10 fev, 2017) - Está sendo formatada uma política especíﬁca para
atuação do BNDES, de forma a balizar seu papel de fomento, também para o
desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, incentivando projetos que tenham
externalidades positivas para a sociedade. As novas diretrizes farão com que o BNDES
deixe de ser um competidor e passe a atuar como um parceiro do mercado de capitais.
"No mercado acionário, o Banco pode investir em empresas fechadas ou abertas, em
estágio inicial ou mais avançado, e temos uma estratégia para esses diferentes graus
de maturidade. A empresa pequena, que ainda não foi para o mercado de capitais,
pode receber recursos do Banco, direta ou indiretamente, para apoiar seu plano de
negócios e acessar o mercado de capitais em seguida, quando estiver mais
estruturada", diz a diretora da área de Mercado de Capitais da instituição, Eliane
Lustosa, em entrevista exclusiva à edição de fevereiro da Revista RI.
Segundo Antônio Castro, presidente da Abrasca, o impacto no mercado de capitais
deverá vir daqui a cinco, dez anos que é o tempo de maturar os projetos que serão
financiados a partir de agora pelo banco. A atuação anterior do BNDES freou o
movimento de abertura de capital que vinha dinamizando o mercado. No ano
passado, apenas uma empresa realizou IPO, enquanto 43 cancelaram o registro de
companhia aberta, conforme dados da CVM. A redução do número de IPOs, depois
de um boom em 2006 e 2007, quando cerca de 80 companhias vieram a mercado,
começou a partir de 2012.
Mauro Rodrigues da Cunha, presidente, da AMEC acredita que a inversão da
política anterior é positiva. "A principal mudança é que o BNDES deixa de ser um
competidor "desleal" do mercado de capitais e passa a atuar como um complemento
dele, focando de maneira pontual nos segmentos que possuem maior impacto e
interesse social e nas situações onde o mercado tem dificuldade de financiar",
defende.
A edição de fevereiro da Revista RI, que começa a circular na próxima segunda
feira, dia 13/02, já pode ser conferida em sua versão digital no site:
www.revistari.com.br.
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SÃO PAULO, 22 de fevereiro de 2017 /PRNewswire/  Na expectativa pelo
carnaval, as cidades se preparam para os dias de folia, ou de descanso para quem
viajar. Os blocos já estão organizados e as fantasias prontas, e quem optou pelo
passeio está garantindo passagens e hospedagem. Os especialistas de segurança da
Gocil Segurança e Serviços separaram algumas dicas para turistas e foliões
aproveitarem o feriado sem preocupações. Confira:
Para quem vai viajar:
 De ônibus ou avião, identifique todas as bagagens. Dentro das malas guarde
também um papel com seu nome, telefones e endereços caso a bagagem seja
trocada ou perdida;
 Não esqueça seus documentos e guarde bem a documentação do veículo ou os
bilhetes da viagem;
 Atenção com as crianças, principalmente nas praias e locais de grande
movimentação;
 Cuidado com os passeios. Procure guias confiáveis e recomendados, e nos pontos
turísticos preste atenção a movimentação, protegendo a bolsa e demais pertences;
 Procure táxis registrados ou por aplicativo.
Para quem vai curtir na rua:
 Leve só o essencial. Um documento de identificação e dinheiro trocado no bolso da
frente é suficiente. Se puder, use um aparelho de celular antigo só para se
comunicar;
 Não entre em aglomerações. Acompanhe os blocos de rua mais afastado, evitando
o empurraempurra que facilita os furtos;
 Ande em grupo nas ruas e combine pontos de encontro caso seus amigos se
separem;

 Não aceite bebida de desconhecidos e esteja sempre atento ao seu copo;
 Observe se a região tem policiamento e procure os guardas em caso de furtos,
roubos ou outro delito. Também é possível registrar a ocorrência pelo telefone 190;
 Ao sair em grupo de amigos, escolha uma pessoa para ser o motorista responsável.
Como sempre, se beber não dirija.
Sobre a Gocil
A Gocil Segurança e Serviços é uma empresa especializada em soluções para
Segurança Empresarial, Segurança Pessoal, Segurança Eletrônica e Limpeza. De
forma única no mercado, integra pessoas, processos e tecnologia de ponta. Fundada
em 1985, conta com 20 mil funcionários e atua em mais de 1000 clientes nos
estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo, além do Distrito Federal. Para saber mais
acesse o site www.gocil.com.br.
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