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Após rodar o mundo com eventos
realizados em Cingapura, Frankfurt e
em Nova Iorque, a cerimônia de
premiação do IR Global Rankings
(IRGR) 2006 chega a São Paulo. O
evento estará sendo realizado na tarde
de hoje, no auditório do edifício Plaza
Centenário, mais conhecido como
“Robocop”, na região da Berrini.
A 8ª edição do IR Global Rankings
confirma esse evento como uma das
principais referências mundiais de
melhores práticas na comunicação
financeira de empresas abertas com o
mercado de capitais. Desde sua
criação pela MZ Consult em 1999, o
IRGR tem recebido sólida adesão de
empresas de mais de 30 países.
Historicamente,
a
premiação
continha três rankings, sendo o TOP5,
elegendo os 5 melhores websites de
RI por critério técnico; o POP+, o
website de RI mais popular segundo a
opinião dos profissionais do mercado
financeiro; e o RAO1, premiando o
melhor Relatório Anual Online.
Visando ampliar continuamente a
abrangência do seu escopo, a
avaliação desse ano, além das
categorias mencionadas acima, inclui
dois novos rankings: Governança
Corporativa
e
Divulgação
de
Resultados Trimestrais.
A governança corporativa tem se
tornando um dos itens críticos para
investidores no momento de suas
tomadas de decisão de investimento.
Uma miríade de artigos, estudos e
outros trabalhos já atestam há anos
que existe um “prêmio” no preço das
ações de companhias que se
preocupam em adotar boas práticas de
governança. A boa governança
confere
mais
segurança
para
investidores, ampliando seus direitos,
pulverizando
o
controle
da
companhia,
além
de
oferecer
informações de melhor qualidade para
o mercado.

Não é por acaso que boa parte das
últimas empresas que abriram capital
na Bovespa estreou no Novo
Mercado, assim como não por acaso,
governança corporativa passou a
integrar o IRGR. Os itens avaliados
nesta categoria incluem estrutura de
capital e suas políticas, composição do
conselho
de
administração,
transparência e eqüidade, entre outros.
A outra categoria estreante,
Divulgação de Resultados Trimestrais
avalia, entre outros itens, a
profundidade da análise do resultado,
a
distribuição/disseminação
das
informações e o guidance (orientação
sobre resultados futuros e rumos da
companhia), prática esta aliás, ainda
pouco difundida entre empresas
brasileiras.
Essa nova categoria do IRGR foi em
grande parte inspirada pela criação em
2000 da Reg FD pela Securities and
Exchange Commission, a CVM norteamericana, e da Sarbanes-Oxley Act
de 2002, que instaurou uma série de
reformas nos EUA no intuito de
aumentar a responsabilidade das
corporações, aprimorar a comunicação
financeira destas e combater fraudes
contábeis e corporativas.
Para assegurar a lisura do processo e
a sua credibilidade, os resultados
apurados pela MZ Consult foram
submetidos a um comitê técnico,
formado por profissionais renomados
da KPMG, do Linklaters e da Real IR
Magazine.
Além da pontuação em si e da
publicação
de
estudos
sobre
benchmarking,
cada
empresa
participante recebe um relatório
detalhado sobre seu desempenho em
todos os rankings, de forma a poder
contribuir com o aperfeiçoamento
contínuo dos respectivos programas
de relações com investidores.
O IRGR também tem recebido
amplo apoio de associações de RI
mundo afora, como a Swiss Society of
Investor Relations (Suíça), AERI

(Espanha), CIRI (Canadá), AMERI
(México), BIRS (Bulgária) e CIRA
(Áustria). No Brasil o evento conta
com o apoio da ANIMEC.
A premiação sempre reserva
surpresas, pois é nesse tipo de evento
em que surge a rara oportunidade de
empresas de portes bem diferentes
serem avaliadas de igual para igual.
“Evidentemente
que
algumas
empresas querem conquistar um dos
prêmios. No entanto, todos aderem ao
processo do IRGR com o claro
propósito de aprimorar continuamente
sua comunicação com o mercado,”
comenta Tereza Kaneta, Diretora de
Planejamento da MZ Consult.
A boa comunicação com o mercado
de capitais reduz a percepção de risco
da empresa. E ações tomadas para este
fim devem formar um dos pilares
imprescindíveis no processo de
valorização de qualquer companhia.
Vale conferir hoje os melhores em
cada um dos rankings para a América
Latina, evento que contará ainda com
painel sobre tendências para o
mercado de capitais no Brasil e
operações
com
ADRs.
Para
informações e reservas acessem
www.irglobarankings.com,
ou
escrevam para mz@mz-ir.com.
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