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IR Global Rankings dá prêmio de melhor site
de RI para a ALL
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A ALL, administradora de ferrovias brasileira, foi premiada nesta manhã
como a empresa que possui o melhor site de relações com investidores do
mundo pelo IR Global Rankings. "É a primeira vez que uma companhia da
América Latina alcança essa posição, à frente de multinacionais como
Microsoft e Bayer", afirmou Rodolfo Zabisky, presidente da MZ Consult,
organizadora do ranking, que ocorre desde 1999.
Na categoria, outras empresas além da ALL foram premiadas como Top 5 na
América Latina, a saber: TAM, Braskem, BR Petrobras e JBS Friboi. Já por
setor, as outras duas vencedoras foram Net Serviços e TAM.
Nesta manhã, em São Paulo, o evento do IR Global Rankings 2009 premiou
ainda a categoria Relatório Anual Online, sendo o melhor da América Latina o da
Eternit e por setor o da Gol Linhas Aéreas. Em Divulgação e Comunicação
Financeira, as companhias eleitas Top 5 pela comissão julgadora, formada por
profissionais da MZ e com auditoria da KPMG, foram Gol, Bradesco, TAM,
Votorantim Celulose e Papel e ALL; além dos prêmios por setor para Positivo,
VCP e Gol. De Melhores Práticas de Governança Corporativa na América Latina
os prêmios saíram para Eternit, Totvs, Perdigão, Embraer, Masisa, Gol e Endesa
Chile.
Há ainda um prêmio por voto popular, aberto aos internautas durante o período
de elaboração do ranking, no qual o Banco Nossa Caixa sagrou-se vencedor
como Melhor Programa de RI na América Latina. Ao todo, foram 163 empresas
inscritas de 32 países, que para participar pagaram uma taxa de inscrição, de
US$ 700. O valor dá direito a um relatório individual com análise dos critérios
avaliados, e outro geral de benchmark, com as melhores práticas mundiais
colhidas durante a seleção para o ranking, que também teve cerimônias de
premiação em Nova York, Taipei e Frankfurt, como explica Zabisky. A lista com
todos os vencedores estará disponível no site www.irglobalrankings.com em
breve.
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