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Agende-se! Confira a Programação do 10º Encontro Nacional de RI

A décima edição do Encontro Nacional de Relações com Investidores – realizado pelo IBRI em
parceria com a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) - acontece nos
dias 2 e 3 de junho de 2008. O evento abordará temas e debates sobre: Cenários Econômicos,
Governança Corporativa, Transparência e IFRS; O RI e o Investidor; O RI e o Valor da
Companhia e O RI do Futuro. A edição deste ano eacontecerá pela primeira vez no Gran Meliá
WTC, em São Paulo, devido ao crescente interesse do público e a necessidade de maior
espaço para expositores. Em 2007, o Encontro recebeu 700 participantes e registrou recorde
de cobertura da imprensa. A edição de 2008 promete superar as expectativas. Reserve já a
data em sua agenda.
Confira a Programação Preliminar do evento:
1º DIA – 02/06/2008
08h00min – Credenciamento e entrega de material
08h30min – Abertura do evento
• Maria Helena Santana, Presidente da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários)

• Antonio Duarte Carvalho de Castro, Presidente da ABRASCA
(Associação Brasileira das Companhias Abertas)
• João Pinheiro Nogueira Batista, Presidente do Conselho de
Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores)
• Geraldo Soares, Presidente Executivo do IBRI (Instituto Brasileiro
de Relações com Investidores)
09h00min – PAINEL 1 – CENÁRIOS ECONÔMICOS
Moderador: João Pinheiro Nogueira Batista, Presidente do Conselho do IBRI
• Paulo Rabello de Castro, Economista e Presidente da SR Rating
• José Olympio da Veiga Pereira, Diretor do Credit Suisse
• Dalton Gardiman, Economista-Chefe do Banco Bradesco de
Investimentos S/A
10h00min – Q&A
10h30min – Coffee-Break
10h30min – PAINEL 2 - GOVERNANÇA CORPORATIVA, TRANSPARÊNCIA E IFRS
Moderador: Francisco Papellás Filho, Presidente do Ibracon, a confimar
• Antonio Carlos de Santana, Superintendente de Normas
Contábeis e Auditoria da CVM
• Amaro Luiz de Oliveira Gomes, Chefe do Departamento de
Normas do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil
• Luiz Leonardo Cantidiano, Sócio do escritório Motta Fernandes
Rocha Advogados
• Henry Sztutman, presidente da Comissão Jurídica da
ABRASCA
• Representante da Ernst & Young
11h45min – Q&A
12h15 – Almoço patrocinado pela ANDIMA
14h30min – PAINEL 3 – O RI E O INVESTIDOR - 1ª parte
Perfil da indústria de investimentos – Targeting e Mapeamento dos Asset Management

Moderador: Plínio do Amaral Pinheiro, Diretor e Membro do Conselho Diretor da ABRASCA
• Diretor da Thomson Investor Relations (USA), nome a
confirmar
• Representante de hedge fund a confirmar
• Analista buy side, a confirmar
15h30min – Q&A
16h00min – Coffee-Break
16h30min – PAINEL 3 – O RI E O INVESTIDOR – 2ª parte
A busca e o relacionamento com o Investidor
Moderador: Geraldo Soares, Presidente Executivo do IBRI
Abordagem do RI com Investidor Individua:
• Luiz Fernando Rolla, Diretor de RI da CEMIG
A busca e o relacionamento com o Investidor Institucional
• José Marcos Treiger, Diretor de RI da Multiner S/A
• CEOs de companhia com acesso recente ao mercado, nome a
confirmar
• Analista sell side, nome a confirmar
17h30min – Q&A
18h00min – Encerramento dos trabalhos do dia
2º DIA – 03/06/08
09h00min – PAINEL 4 – O RI E O VALOR DA COMPANHIA
VALUATION
Moderador: Roberto Castello Branco – Diretor de RI da VALE
Palestrantes:
• Analista buy side, nome a confirmar
• Analistas sell side, nomes a confirmar

10h00min – Q&A
10h30min – Coffee-Break
11h00min – PAINEL 5 - AVALIAÇÃO DA ÁREA DE RI
Moderador: Antonio Castro, Presidente da ABRASCA
• Diretor de companhia internacional de RI, nome a confirmar
• Arleu Anhalt, Presidente Executivo da FIRB
12h00min – Q&A
12h30min – O RI DO FUTURO – PALESTRA DE ENCERRAMENTO

• William Mahoney, consultor especialista na área de RI
• Antonio Duarte Carvalho de Castro, Presidente da ABRASCA
• João Pinheiro Nogueira Batista, Presidente do Conselho de
Administração do IBRI
• Geraldo Soares, Presidente Executivo do IBRI

13h00min – Almoço de encerramento do evento

Agende-se - 24º Encontro Informal do IBRI no Rio de Janeiro

O IBRI realizará o 24º Encontro Informal na cidade do Rio de Janeiro no próximo dia 8 de
maio, às 17 horas, para discutir a profissão de Relações com Investidores com os profissionais
cariocas. O evento debaterá as oportunidades e perspectivas para o mercado de trabalho na
área de RI e contará com a presença de Augusto Carneiro, sócio-gerente da Zaitech
Consultoria, com experiência na busca, avaliação e coaching de executivos. O 24º Encontro
Informal conta com o patrocínio da Bowne e apoio da Bovespa. Mais informações no site:
www.ibri.com.br

IBRI reforça Governança e cria Diretorias Executivas Nordeste e
Sul

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração do IBRI aprovaram alterações estatuárias
que serão votadas em Assembléias Ordinária e Extraordinária, que acontecem no dia 30 de
abril. Na pauta da Assembléias: a criação das Diretorias Executivas Nordeste e Sul, o que
evidencia a preocupação do Instituto com o crescimento do mercado de capitais nos últimos
anos. As duas novas diretorias – representadas por Álvaro Bandeira de Paula (diretoria
nordeste) e Ricardo Rosanova Garcia (diretoria sul) - serão fundamentais no processo de
valorização do profissional de Relações com Investidores, bem como para fomentar as
atividades de RI nessas regiões. Atualmente o IBRI já conta com Diretorias específicas em São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A Assembléia deverá avaliar ainda importante “blindagem” e avanço na Governança
Corporativa do Instituto ao analisar a revisão do Artigo 29, cuja proposta estabelece que
perderá o cargo qualquer integrante da Diretoria Executiva que passar a atuar em atividade
que possa ensejar possibilidade de conflito de interesse com seu mandato no Instituto.
Durante as Assembléias também serão votadas a aprovação das demonstrações financeiras
do ano de 2007 do IBRI e do Relatório Anual do mesmo período do Conselho de
Administração e Diretoria Executiva.
Ibriano, participe desse importante processo para o reforço da Governança Corporativa do
Instituto! Mais informações na secretaria do IBRI, ou clique aqui.

Diretoria de São Paulo prepara evento sobre Targeting

A diretoria do IBRI São Paulo, comandada pelo Vice-Presidente Executivo, Luiz Henrique
Valverde, realizou reunião via teleconferência no último dia 11 de abril, às 9 horas, para
debater sobre o evento “Targeting: Comunicação Segmentada com Investidores”, que se
realizará no próximo dia 14 de maio. O evento que promoverá a qualificação da comunicação
dos profissionais de RI com acionistas atuais e potenciais, também apresentará proposta de
segmentação para a base de investidores e identificará as oportunidades de atender às
necessidades específicas de cada segmento. Dividido em dois painéis, iniciados por palestras
de especialistas sobre comunicação, o seminário objetiva que o RI seja capaz de definir
estratégias específicas de comunicação para a sua base de investidores, com qualidade e
objetividade. PR Newswire e CDN-Cia.da Notícia patrocinarão o evento. Agende-se!

IBRI marca presença em premiação da Agência Estado
Luiz Roberto Cardoso, assessor da Diretoria Executiva do IBRI, Rodney Vergili e Jennifer
Almeida, assessores de Comunicação do Instituto, representaram o IBRI na entrega do Prêmio
Destaque e Projeções da Agência Estado, dia 10 de abril passado. O presidente do Banco
Central, Henrique Meirelles, participou da abertura da solenidade.
A Unibanco Asset Management (UAM) representada pelo economista José Luciano da Silva
Costa ganhou o Prêmio Top 10 Geral (instituições que mais acertaram projeções em 2007). A
Nobel Asset Management ficou com o segundo lugar e a terceira colocação com o Bradesco.
Já no Top 10 Básico (instituições que mais acertaram inflação, câmbio e juros), o primeiro
lugar ficou com a corretora López León (representada pelo economista Flávio Serrano).

IBRI e ANDIMA realizam curso de RI
O IBRI e ANDIMA (Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro) realizaram
curso (com carga horária de oito horas) para os profissionais de Relações com Investidores no
dia 8 de abril passado, no Rio de Janeiro (RJ). Vania Borgerth, diretora vice-presidente do IBRI
RJ representou o Instituto no evento. “Debatemos sobre as melhores práticas na profissão,
conceitos, relacionamento com os diversos públicos, entre outros temas. Foi bem interessante
participar do evento para auxiliar no desenvolvimento dos profissionais de Relações com
Investidores”, completa Vania Borgerth.

IBRI participa de Seminário de entidades do Mercado de Capitais
Vítor Faga de Almeida, diretor financeiro do Instituto, realizou palestra no Seminário “Entidades
do Mercado de Capitais”, realizado no dia 02 de abril, na sede da Bovespa, em São Paulo
(SP). Durante sua apresentação, o executivo fez um breve histórico da função do profissional
de Relações com Investidores e também destacou o posicionamento do IBRI no mercado de
capitais. “A área de RI deve ser utilizada exponencialmente como a voz do mercado dentro da
empresa, e a companhia pode se beneficiar muito com essa prática”, ressalta.
Também participaram do evento: o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa),
representado por Heloísa Belotti (diretora executiva), Lucy Sousa, presidente da APIMEC SP
(Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e Edison
Garcia, superintendente da AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais).

IBRI apóia a 10ª edição do Prêmio ABRASCA
As inscrições para a 10ª edição do prêmio ABRASCA podem ser realizadas até o dia 31 de
julho de 2008. O prêmio é destinado aos melhores relatórios anuais, referentes ao ano de
2007 e neste ano conta com uma nova categoria: “Organizações não empresariais”, que
engloba fundações, instituições de ensino e similares.
Além do IBRI, o prêmio ABRASCA conta com o apoio da APIMEC SP, ABERJE, AMEC,
ANBID, ANDIMA, ANEFAC, APIMEC Nacional, BOVESPA, IBEF São Paulo, IBGC, IBRACON
São Paulo e INI e tem a coordenação do professor Lélio Lauretti.
Mais informações no site www.abrasca.com.br

Silvio Guerra publica artigo no Valor Econômico
Silvio Guerra, diretor regional do IBRI MG, publicou artigo “O Profissional de RI e a Gestão de
Riscos” no Espaço IBRI do Valor Econômico, dia 10 de abril (página B15 ).
Leia o artigo na íntegra.
O Profissional de RI e a Gestão de Riscos
(*) Silvio Guerra
Os riscos fazem parte da nossa história. A diferença entre as antigas caravelas na sua rota
para as especiarias da Índia e os modernos navios com sonar e GPS é o avanço do
conhecimento científico em astronomia, oceanografia, geografia e meteorologia. Sabemos
onde vamos, conhecemos melhor os riscos que corremos.
No mercado financeiro não foi diferente: o risco existe modificado pela maior disponibilidade de
informação, tecnologia e conhecimento, com o maior acesso a Internet e a ampla circulação de
ativos financeiros globalizados.
O aparato tecnológico não diminuiu o risco e as flutuações de mercado. Ao contrário, práticas
de subprogramas em rede operando cláusulas de “stop-loss” criam o comportamento de
manada capaz de derrubar ações, títulos, e moedas estrangeiras de repúblicas e monarquias,
com aumento da volatilidade.
Fundos alavancados e mega-fundos (mais de 1 trilhão de dólares em ativos) potencializam
ainda mais volatilidade.
É importante mencionar, em momentos como o que estamos vivendo, as verdades que
fundamentam nossas escolhas e nosso otimismo no longo prazo:
a) a liquidez mais apertada e o menor valor dos ativos são elementos de curto prazo;
estamos na realidade vivendo uma era excepcional de crescimento. O papel desempenhado
pela riqueza dos ativos corporativos reais – qualidade de pessoas, estratégia e execução –
valem muito mais que a riqueza efêmera gerada pelos papéis do mercado financeiro, sujeitos
às percepções e expectativas momentâneas da conjuntura econômica;

b) o momento em que o pessimismo aumenta é o mais adequado para se fazer dinheiro;
a volatilidade e o mercado negativista representam oportunidade para quem quer comprar
barato;
c) existem bons remédios para se reduzir riscos: você pode começar a decidir mais em
cima de fatos e dados, sabendo que a assimetria informacional que faz a arbitragem (diferença
entre valor de compra e venda dos ativos) sempre vai existir. O segundo destes remédios é a
diversificação que é chave para a diluição do risco; carteiras diversificadas por empresas,
setores e países ao redor do mundo tendem a render mais e ter menos volatilidade no longo
prazo do que ter um portfolio simplificado e concentrado. Para isto temos os fundos passivos
associados aos índices Dow Jones, MSCI, S&P 500 e o Ibovespa. Aliás, nos últimos 30 anos
foram poucas as empresas que bateram o mercado, por exemplo, o crescimento do conjunto
do S&P500.
A função do RI em relação a gestão de riscos incorpora 4 aspectos:
1- Ter conhecimento profundo do nível de exposição a riscos de sua empresa, do seu setor
(inclusive situação dos concorrentes) e do seu país para analisá-los, avaliá-los e explicitá-los
nas discussões com investidores;
2- Analisar e acompanhar tais riscos disponibilizando internamente para a sua empresa os
conceitos e estruturas (voluntárias e regulatórias) que visam a monitorar, prevenir e minimizar
os riscos estratégicos, operacionais e comerciais. Isto significa usar, quando recomendável, a
Sarbanes Oxley, os níveis de Governança Corporativa da Bovespa e os comitês (de auditoria,
fiscal, divulgação, sustentabilidade, etc) que auxiliam a gestão do negócio;
3- Buscar a experiência dos outros. A pessoa inteligente aprende com os próprios erros e a
pessoa sábia aprende com os erros dos outros;
4- Ser persistente na posição de que sempre se pode reduzir o risco, apesar dele ser inerente
a qualquer negócio.
O Bear Stearns quebrou, outros bancos podem quebrar. Risco e recompensa são parte da
vida. Novos riscos virão, acompanhados de excelentes oportunidades para quem pensa no
longo prazo.
Silvio Guerra, 52, é diretor regional do IBRI-MG
“O artigo assinado pelo autor não reflete necessariamente a opinião do IBRI”.

IBRI realiza palestra na Universidade Metodista

No último dia 14 de abril, o IBRI, representado por Maria Inês Ramos, membro da Comissão
de Desenvolvimento Profissional e Gerente de RI do BIC Banco, realizou palestra sobre “O que
é Relações com Investidores” na Universidade Metodista para turma de Administração de
Empresas. Cerca de 90 alunos participaram da palestra de Maria Inês Ramos que de forma
didática apresentou a profissão de RI

IBRI apóia eventos do mercado
O IBRI apóia o 2º Encontro com Investidores em Porto Alegre, que acontece no dia 16 de abril,
às 18:30, no Salão de Atos na UFRGS. A presidente da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários), Maria Helena Santana, estará presente, assim como representantes das
Superintendências da Autarquia, nas áreas de Registro, Empresas, Mercado e Intermediários.
O IBRI será representado por Paula Picinini, membro da Comissão Técnica do IBRI e Gerente
de Relações com Investidores da Lojas Renner. Paula realizará explanação sobre as
atividades de RI e a presença do IBRI no Mercado de Capitais.
Mais informações clique aqui.
O Instituto apóia o seminário “Reflexões sobre Governança Corporativa no Brasil” que
acontece dia 7 de maio de 2008 das 8h00 às 12h30, na sede da FIPECAFI (Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras). Na ocasião será lançado o Centro de
Estudos em Governança Corporativa da Fundação. O seminário abordará os seguintes temas:
“Avanços Recentes da Governança Corporativa e Próximos Passos além do Novo Mercado”,
“Governança Corporativa na América Latina: Os resultados das mesas redondas da OCDE e
do Círculo de Companhias”, “Evolução da Estrutura da Propriedade no Brasil durante a Última
Década e seu impacto na GC”, “Contabilidade – Reflexões sobre seu papel na Governança
Corporativa” e “Pressupostos, mitos e realidades da Governança Corporativa – “Modismo” ou
Necessidade?”. Mais informações no site:
www.fipecafi.com.br
No próximo dia 28 de abril, a ANEFAC realizará o seminário “Aspectos importantes na
elaboração da Declaração de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas – DIPJ”, tendo os
associados do IBRI o mesmo valor de inscrição que os associados da ANEFAC.
Associado, confira a agenda completa de eventos do mercado na “home page” do site do IBRI
www.ibri.com.br

