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O Dr. Raymundo Magliano Filho, presidente da BOVESPA, deu início aos trabalhos agradecendo a
presença do Dr. Guido Mantega e demais convidados. A seguir, passou a palavra ao coordenador do
Comitê Executivo que solicitou aos presentes que se apresentassem brevemente.
Dando prosseguimento a pauta o coordenador fez breve apresentação do Plano Diretor indicando
que no documento distribuído a todos constava, com maior detalhe, o Plano de Ação 2005.
Solicitou, ao Sr. Antonio Carlos dos Reis (Salim), presidente da CGT, que fizesse um relato do
Projeto do FGTS para aquisição de ações pelos trabalhadores. A seguir, pediu que o Sr. Ricardo
Patah, Tesoureiro da Força Sindical, apresentasse o trabalho da poupança participativa, uma nova
alternativa de participação dos trabalhadores no mercado de capitais, via a PLR – Participação em
Lucros e Resultados.
O coordenador comentou então que, por ocasião do lançamento do Guia de Poupança Participativa,
realizado em seminário na BOVESPA em novembro de 2004, com a participação inclusive das três
principais centrais sindicais do país (CUT, Força Sindical e CGT), foi sugerido que como contrapartida o BNDES poderia criar uma linha de financiamento para compra de ações.
Nesse momento, pediu ao Sr. Gilberto Mifano que apresentasse um projeto de financiamento pelo
BNDES para compra de ações, já encaminhado ao banco desde 2002.
Na seqüência da reunião solicitou ao Sr. Luiz Fernando Resende, vice-presidente da ANBID, que
apresentasse a proposta do projeto de liquidez no mercado secundário para títulos de dívida
corporativa.
Ao Sr. Alfried Plöger, presidente da ABRASCA, foi solicitado que comentasse a proposta que havia
sido, inclusive, discutida na última reunião da entidade, com a proposição pela ABRASCA da
constituição de um grupo de trabalho no âmbito da coordenação do Comitê Executivo.
Foi dada a palavra ao Sr. Álvaro Gonçalves, presidente da ABCR, re-denominada Associação
Brasileira de Private Equity e Venture Capital, para falar do relevante papel a ser desempenhado
pelos Fundos de Empresas Emergentes e Fundos de Investimento em Participação no processo de
apoio ao desenvolvimento de tecnologia nacional, da abertura de capital de novas empresas, dos
projetos de infra-estrutura, inclusive como veículos de participação do setor privado nas PPPs.
Comentou, também, na sua apresentação que se encontrava presente o Sr. Edmundo Machado de
Oliveira, assessor especial do Ministro Palocci na implementação da Lei de Inovação.
A reunião foi então aberta para comentários e propostas dos participantes, tendo o Sr. Milton Milioni,
presidente da APIMEC, apresentado proposta para revisão da Inst. CVM 358.
Para encerramento da reunião foi dada a palavra ao Dr. Guido Mantega, presidente do BNDES, que
comunicou a volta do banco ao mercado de capitais, com a criação de uma superintendência de
mercado de capitais, que se reportaria diretamente à Diretoria do BNDES. Falou também sobre a
importância do banco reciclar sua carteira de valores mobiliários como forma de melhorar a liquidez
do mercado. Referiu-se a operação bem sucedida do lançamento do PIBB e que outras operações
assemelhadas seriam realizadas. Disse que retomaria o projeto do BNDES de apoiar fundos de
capital semente, de empresas emergentes e de participações, como forma de alavancar essa
indústria.

Disse, ainda, que a nova superintendência seria aprovada na próxima reunião de diretoria do banco e
que o projeto de trabalho seria em breve anunciado.
Tendo em vista a realização de uma coletiva do presidente do BNDES, programada para as 15h00,
foi encerrada a reunião, tendo sido informado pelo coordenador que o próximo encontro do Comitê
Executivo seria na sexta-feira, dia 20 de maio de 2005, em local a ser definido.
São Paulo, 30 de março de 2005.
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do Plano Diretor
do Mercado de Capitais
P.S. : Caso tenha havido omissão de algum ponto relevante ou necessidade de alteração de algum
relato, peço informar.

