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Brasil mantém pontuação máxima em ranking de Relações com Investidores
O Institute of International Finance (IIF), associação global que reúne as principais instituições
financeiras do mundo, divulgou uma segunda atualização do seu ranking de Relações com
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Investidores (RI) e Práticas de Transparência dos países emergentes mais ativos no mercado de
dívida. O Brasil manteve-se na primeira colocação do ranking, sendo o único país a alcançar a nota
máxima, 38 pontos. O estudo de 2008 incluiu seis novos países, totalizando 38, alguns
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considerados investment grade como Chile, China, Coréia do Sul, México, Rússia e Brasil , o mais
novo membro desse seleto grupo.
O ranking foi elaborado com base em 20 critérios de avaliação, que buscaram identificar a
qualidade e a tempestividade da disseminação de informações macroeconômicas e fiscais; a
qualidade e facilidade de navegação do site de RI; o grau de acessibilidade da equipe de Relações
com Investidores; e a eficiência dos canais de comunicação entre os investidores e a instituição.
No Brasil, duas instituições são responsáveis pelo relacionamento com investidores. O Banco
Central do Brasil (BCB) é responsável pela comunicação de temas relacionados à política
econômica em sentido mais amplo. Já a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da
Fazenda, é responsável pela divulgação de temas relacionados à política fiscal e à dívida pública.
Pela primeira vez, as áreas de RI de ambas as instituições satisfizeram todos os critérios avaliados,
recebendo pontuação máxima.
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Para o documento completo acesse http://www.iif.com/press/press+67.php.
Em 30 de abril a Standard & Poors elevou o rating de longo prazo em moeda estrangeira para BBB-.
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Tesouro Nacional: http://www.stn.fazenda.gov.br/
Tesouro Direto (venda de títulos públicos pela Internet): http://www.tesourodireto.gov.br/
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A Gerência de Relacionamento Institucional do Tesouro Nacional tem como funções a condução
de reuniões periódicas com agências de classificação de risco, a ampliação da base de
investidores, a promoção de transparência e publicidade aos atos do Tesouro Nacional enquanto
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gestor da dívida pública, além da promoção do programa Tesouro Direto , dentre outras
atribuições.
O estudo do IIF destacou o programa de teleconferências trimestrais realizado pelo Tesouro
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Nacional como sendo um canal de comunicação essencial aos investidores, pois permite acesso
direto às autoridades, sem a interferência de terceiros. Outro ponto considerado modelo aos
demais países foi a existência do BEST Brazil’s Practical Guide, um guia prático para
investimentos estrangeiros no Brasil, contendo regras e regulamentos para aqueles que desejam
investir no país. O guia foi elaborado pelo BEST – Brazil Excellence in Securities Transactions,
uma iniciativa de diversas entidades do mercado de capitais, incluindo Tesouro Nacional, Banco
Central e Comissão de Valores Mobiliários.
Com isso, o IIF considera o Brasil como um país que adota padrões internacionalmente
reconhecidos de relacionamento com investidores, apresentando as informações em formato
amigável e disponibilizando suas autoridades para prestar esclarecimentos adicionais, sempre
que solicitadas.
Apesar do reconhecimento do IIF, o Tesouro Nacional busca continuamente aprimorar suas
práticas de disseminação de informação e relacionamento com investidores por acreditar que a
boa comunicação entre os participantes de mercado e as autoridades é capaz de reduzir ruídos e
contribuir para a formação de uma reputação mais favorável entre os investidores. Isso, por sua
vez, proporciona uma melhor precificação dos títulos soberanos brasileiros, reduzindo o custo de
financiamento da Dívida Pública Federal.
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O Programa Tesouro Direto consiste na venda de títulos públicos a pessoas físicas pela internet.
O cronograma de teleconferências pode ser acessado em
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/divida_publica/downloads/Cronograma_port.pdf.
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