COMUNICADO AO MERCADO
Conselho de Administração da BM&F Bovespa S.A. aprova nomes
de novo presidente e diretor presidente
Os escolhidos, que assumem imediatamente, são Gilberto Mifano e Edemir Pinto
Em reunião realizada hoje, 20 de maio de 2008, em sua sede, em São Paulo, o Conselho de
Administração da BM&F Bovespa S.A. aprovou os nomes do presidente do Conselho de
Administração e do diretor-presidente da companhia, respectivamente Gilberto Mifano e
Edemir Pinto. Ambos serão responsáveis por comandar, a partir de hoje, a terceira maior
bolsa do mundo em valor de mercado e líder na América Latina.
Os nomes do presidente do Conselho de Administração e do diretor presidente foram
propostos pelo Comitê de Transição incumbido de coordenar as tarefas relacionadas à
integração da BM&F S.A. e da BOVESPA Holding S.A. e de suas controladas. São
membros do Comitê Manoel Felix Cintra Neto e Raymundo Magliano Filho, até então
como co-presidentes do conselho, e Edemir Pinto e Gilberto Mifano, enquanto co-diretores
presidentes. O Comitê continuará assessorando o Conselho de Administração até o final
deste ano.
A escolha de Gilberto Mifano e Edemir Pinto garante, por um lado, o foco na governança,
e, por outro, mais um avanço no processo de profissionalização da gestão da companhia. Os
dois são executivos com longa experiência na administração dos negócios dos mercados de
ações e derivativos. Na gestão de Gilberto Mifano, na Bovespa, e de Edemir Pinto, na
BM&F, as Bolsas alçaram a condição de líderes em seus respectivos mercados.
Sobre as decisões de hoje do Conselho de Administração da BM&F Bovespa, Magliano
disse que “a solução encontrada é uma feliz combinação de competências e talentos”.
Cintra Neto, por sua vez, afirmou que “estamos garantindo que a direção da empresa
reunirá o que temos hoje de melhor no mercado, assegurando os compromissos assumidos
com os acionistas e o próprio mercado”.
Mifano afirmou que se considera honrado pela escolha feita pelo Conselho de
Administração. “É certamente um dos maiores desafios da minha carreira”, declarou. “A
integração vai se traduzir em maiores lucros para os acionistas e execução melhor para
quem coloca ordens na Bolsa”, disse.
Edemir Pinto saudou a indicação de Mifano, lembrando que “a longa convivência entre nós
facilitará muito a gestão da BM&F Bovespa. Nosso foco é ter certeza de que vamos

entregar aos acionistas os melhores resultados possíveis do ponto de vista da integração”,
afirmou.
A seguir, uma breve biografia de Gilberto Mifano e Edemir Pinto:
Gilberto Mifano foi superintendente geral da Bovespa de 1994 a 2007. No ano passado
tornou-se diretor geral e de Relações com Investidores da Bovespa Holding S.A., e, desde o
início deste mês, co-diretor presidente da BM&F Bovespa S.A. Graduado em administração
de empresas pela FGV, é também vice-presidente do Conselho de Administração do
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e integrante do board da WFE – World
Federation of Exchanges e do Comitê Executivo da FIAB – Federação Ibero-Americana de
Bolsas.
Edemir Pinto foi diretor geral da BM&F de abril de 1999 ao início de maio de 2008,
quando assumiu o cargo de co-Diretor Presidente da BM&F BOVESPA SA. Economista,
ingressou na BM&F em janeiro de 1986. Em julho de 1987, foi promovido a diretor da
Clearing da BM&F, passando a ser responsável pelos departamentos de Administração de
Risco, Liquidação, Cadastro, Garantias, Custódia e Controladoria.

