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"Muito bem-vindo o especial (Guia para Abertura de Capital, edição
n" 40/maio). Nós, que trabalhamos e acompanhamos os processos de
abertura de capital desde meados da década passada, sofremos bas-
tante com a falta de literatura e de um guia para conduzir bem essas
operações. Muitas delas eram realizadas com base na mera experiên-
cia de 'deals' anteriores. Passado o momento de aprendizado daquele
período, hoje existem profissionais que se dedicam exclusivamente à

área de mercado de capitais, não só com experiência, mas também com conhecimento
para deixar registrado e transmitir, com qualidade e perenidade, para a 'nova geração'."

André Carnargo, coordenador dos programas
de mestra do em direito do Insper

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

"Ao ler a matéria 'Perigos negligenciados' (ed.1l7/maio), lembrei-me da expressão em
latim 'caveat emptor' (o risco é do comprador). Os esforços da CVM e da Anbima pa-
ra aumentar a transparência dos fundos imobiliários são bem-vindos, entretanto o in-
vestidor tem que fazer o dever de casa. É essencial fazer uma análise diligente dos do-
cumentos do fundo e dos seus ativos antes de se investir. O retorno histórico é apenas
uma das variáveis que têm que ser analisadas; nem de perto é a única."

Bernardo Dantas, sócio fundador
da Edge Investimentos

POLÍTICA PÚBLICA

"O quadro 'BNDES não presta contas dos resultados de seus investimentos' ('Escolha er-
rada', ed.118/junho) jogou luz sobre uma questão importante. O BNDES, banco contro-
lado pela União, deve ter a transparência como ponto fundamental de sua prática. Seria
louvável se não esperasse a ação do Ministério Público do Distrito Federal para divulgar
seus contratos relevantes. Deveria fazê-lo por iniciativa própria. Não somente por ser
instituição públicaj'mas também pelo lugar central que ocupa na economia brasileira."

Carlos Portugal Gouvêa, sócio de
Levy & Salomão Advogados

Diferentemente do publicado no infográfico da matéria "Escolha errada" (ed. 118/junho), o valor obtido pela Linx to-
talizou RS 51.999.000. Além disso, o montante foi investido apenas em pesquisa e desenvolvimento - não houve
aquisição de debêntures.
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