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Agende-se
IBRI realiza curso em Belo Horizonte
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizará o curso “Valuation”, na
cidade de Belo Horizonte (MG), em conjunto com a APIMEC MG (Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), entre os dias 30 de junho a 10 de julho
de 2008, das 19 às 22 horas. Clique aqui para ver o folder completo.

IBRI realiza seminário sobre Comunicação e Sustentabilidade no Mercado
de Capitais
O IBRI, a M&E e a Revista Razão Contábil realizam o Seminário “A Comunicação e a
Sustentabilidade no Mercado de Capitais”, no dia 16 de julho de 2008, das 14 às 16 horas,
no auditório da Bovespa, em São Paulo (SP). Após as exposições, haverá entrega de prêmios
para as melhores companhias na categoria Website de Sustentabilidade. Segundo William
Cox, a segunda edição do Estudo e Ranking demonstra a importância da comunicação na

transparência e imagem da empresa, especialmente em relação aos investimentos, projetos e
ações ligadas à sustentabilidade. O trabalho mostra um panorama por meio da análise de 81
critérios internacionais, do compliance dos websites das empresas listadas no índice Bovespa
em relação a critérios que avaliam a governança corporativa; a responsabilidade social
corporativa e a sustentabilidade. “Nosso objetivo é demonstrar que muito tem sido feito, e
comunicado, mas ainda há, para a maioria das empresas, um longo caminho a ser percorrido”,
ressalta. O evento tem o apoio da Chorus Call e PR Newswire.

Confira o Programa do Evento ou clique aqui para acessar o folder:
14:00 Credenciamento
14:15 Abertura: Geraldo Soares - Presidente do IBRI
14:20 Expectativas da Sustentabilidade e o Mercado de Capitais
Marco Antonio Fujihara - Coordenador da Comissão de Sustentabilidade do IBRI
14:50 Cases: Melhores Práticas de Comunicação
Moderador: Adalberto Marcondes da Envolverde – Revista Digital de Meio Ambiente e
Desenvolvimento
“A Evolução do Conceito de Sustentabilidade no Mercado de Capitais – exemplo ISE”
Ricardo Pinto Nogueira – Diretor de Operações da Bovespa
“Unificação da área de RI e de Sustentabilidade: A Importância de uma Comunicação
Única com o Mercado de Capitais”
Jean Philipe Leroy – Diretor do Departamento de Relações com o Mercado do Bradesco
“As Práticas e Experiências”
Helder Moreira Leite – Gerente de Relacionamento com Investidores da Petrobras
“8 anos de DJSWI”
Antonio Jacinto Matias – Vice-Presidente Executivo do Itaú
15:50 Perguntas
16:00 Coffee Break
16:20 Construindo a Comunicação com o Mercado – Sites de Sustentabilidade
Moderador: Giovani Barontini - Sócio da Fábrica Éthica Brasil
“A importância da comunicação das Políticas de Mudanças Climáticas na definição de
estratégias de sustentabilidade empresarial"
Flavio Menezes - Advogado e consultor
“Website de Sustentabilidade”
Roberto Gonzalez – Diretor de Estratégia Social da TheMediaGroup
16:50 Perguntas
17:00 Ranking de Melhor Website de Sustentabilidade
Moderador: Roberto Müller Filho – Diretor Geral da Razão Contábil

Critérios e Metodologia
William Cox e Angélica Blanco - M&E
17:20 Perguntas
17:30 Entrega dos Prêmios
17:45 Palavra de Encerramento: Presidente do IBRI
18:00 Coquetel

IBRI participa do Programa ToP V
O Instituto participará da quinta edição do Programa ToP (Treinando os Professores) iniciativa conjunta das Instituições que formam o Comitê Consultivo de Educação da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) – que acontece entre os dias 21 a 25 de julho de 2008. O
Programa, direcionado a professores universitários de finanças, tem o objetivo de promover
atualização dos conhecimentos relativos ao mercado de capitais, criar um canal de
comunicação e relacionamento entre as instituições do Comitê e os professores e contribuir
para o desenvolvimento de multiplicadores, junto às instituições de ensino de nível superior. No
dia 25 de julho de 2008, haverá apresentação do IBRI das 11 horas às 12h30 sobre “A
importância do Profissional de Relações com Investidores no Mercado de Capitais”, assim
como apresentação do CODIM - Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao
Mercado, que será realizada por Ivani Benazzi, Diretora-Gerente SP do IBRI.
O Comitê Consultivo de Educação é formado pelas seguintes instituições, além da CVM:
ABRASCA, ANBID, ANDIMA, APIMEC Nacional, BM&F Bovespa, IBRI e INI.

28/10/2008 - Agende-se para o Brazil Day
O IBRI, a ABRASCA, a APIMEC e a BM&F Bovespa realizarão, no dia 28 de outubro de 2008,
a quarta edição do Brazil Day, em Nova York (EUA), na sede da Bloomberg Television. No
evento as companhias abertas brasileiras vão discutir em painéis setoriais suas perspectivas
com um seleto público composto de analistas e outros profissionais do mercado de capitais
internacional. “É muito importante ter um fórum como esse para as companhias brasileiras se
apresentarem no mercado norte-americano”, explica Doris Wilhelm, conselheira e presidente
da Comissão Internacional do IBRI.

Renata Oliva participa de mesa redonda sobre Governança Corporativa
Renata Oliva, diretora gerente do IBRI, participou no dia 25 de junho, do Fórum Consumidor
Moderno de Governança Corporativa. O evento foi uma tarde de debates sobre o tema:
"Governança Corporativa como Ativo Intangível das Empresas Modernas" e contou com a
presença de profissionais das maiores empresas do país.

Geraldo Soares realiza palestra na APIMEC Sul
O presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, realizou palestra na APIMEC Sul (Porto
Alegre) no dia 21 de junho. A apresentação foi para os alunos da turma do XV Curso de
Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais para o Mercado de Capitais realizado pela
CEPA UFRGS e APIMEC SUL. Para Marco Antonio dos Santos Martins, diretor técnico da
associação, o conteúdo foi muito esclarecedor principalmente sobre a representatividade da
Governança Corporativa. “Geraldo Soares contribuiu de forma objetiva, didática e
esclarecedora. Deixou bastante claro aos alunos a importância do profissional de RI e quais
são as melhores práticas de Governança Corporativa, seu significado e papel dentro de uma
companhia”, afirmou Marco Martins.

IBRI e Deloitte debatem sobre a Lei 11.638
O IBRI e a Deloitte realizaram o Seminário “Os Impactos da Nova Lei Contábil nas Relações
com Investidores”. O evento aconteceu no dia 18 de junho passado, em São Paulo (SP). O
seminário foi estruturado a partir do ponto de vista de Relações com Investidores e tratou dos
principais impactos contábeis, fiscais e societários da Lei 11.638, aprovada em dezembro de
2007, e suas implicações de Governança Corporativa e comparabilidade internacional. Wilson
Amarante, conselheiro do IBRI, participou da abertura do evento e moderou o primeiro painel.
O executivo ressaltou que o RI deve entender as mudanças trazidas pela nova lei. “A
atualização dos profissionais é fundamental”, completou.

Francisco Papellás, presidente do IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil)
e sócio da Deloitte, realizou palestra sobre o “Cenário e Objetivos da Lei 11.638”. Reginaldo
Ferreira Alexandre, vice-presidente da APIMEC SP (Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais), falou sobre o “Analista e a Convergência das
Normas Contábeis - Lei 11.638”.

que aumentam a transparência nas demonstrações

financeiras e oferecem maior segurança ao investidor", diz Alexandre. Wanderley Olivetti,

sócio da área de auditoria da Deloitte; Marcelo Natale, sócio da área de Consultoria Tributária
da Deloitte e José Samurai Saiani, sócio do Machado, Meyer, Sendacz e Opice, realizaram
palestra sobre “Os principais Impactos Contábeis, Fiscais e Societários promovidos pela Lei”.

Presidente executivo do IBRI realiza palestra no IBRACON
Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI, esteve dia 12 de junho passado, na sede do
IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil), para realizar palestra sobre a
importância do CODIM no mercado de capitais brasileiro, assim como o papel do IBRI. O
evento foi precedido por debate do presidente do IBRI, que fez um apanhado da constituição
do CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado) e suas
prioridades de aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de capitais. “A palestra foi
muito esclarecedora, pois os profissionais que estiveram presentes puderam tirar suas dúvidas
sobre as entidades”, explicou Marco Antonio Muzilli, representante da Câmara de Governança
Corporativa do IBRACON.

Revista da APIMEC publica artigo de Geraldo Soares
A edição de junho de 2008 da revista APIMEC publicou artigo do presidente executivo do IBRI,
Geraldo Soares, e Jennifer Almeida, assessora de comunicação do Instituto. “Governança e
Transparência dão Tom às Regras para os Fundos Soberanos” que traz discussão sobre a
relevância dos Fundos Soberanos para o mercado de capitais e a atual preocupação do FMI
(Fundo Monetário Internacional) e legisladores norte-americanos com o potencial de
investimento desses fundos. O presidente do Instituto agora faz parte do Conselho Editorial da
publicação.

Presidente do Conselho de Administração concede entrevista para a Rádio
Eldorado
O presidente do Conselho de Administração, João Pinheiro Nogueira Batista, concedeu
entrevista para a Rádio Eldorado durante a 10ª edição do Encontro Nacional de RI e Mercado
de Capitais, que aconteceu nos dia 2 e 3 de junho de 2008, em São Paulo (SP). Na ocasião,
Nogueira Batista falou sobre as perspectivas para as companhias abertas após o país ter
obtido o grau de investimento. Segundo ele, a nova classificação “abre uma perspectiva
importante para o Brasil que tem que ser aproveitada corretamente”, ressaltou.
Para ouvir a entrevista na íntegra clique aqui.

IBRI realiza pesquisas
O IBRI realiza pesquisas sobre a área e o profissional de Relações com Investidores. A 4ª
Pesquisa sobre o Perfil do Profissional e da área de RI ocorre em parceria com a FIPECAFI
(Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras). Acesse a pesquisa pelo
site do IBRI www.ibri.com.br. Participe!
Já a pesquisa “Os impactos da convergência contábil - harmonização das demonstrações
financeiras” é realizada com a Deloitte. O objetivo é identificar os principais desafios que os
profissionais de Relações com Investidores estão enfrentando nos esforços das empresas
para a harmonização de suas demonstrações financeiras, focalizando a adequação do IFRS International Financial Reporting Standards (normas contábeis internacionais) e os impactos da
Lei 11.638. Participe! Acesse a pesquisa pelo site do IBRI.

Ações da Comissão Técnica
A comissão Técnica do IBRI se reuniu nos dias 26 e 27 de maio (via teleconferência) para
analisar a audiência restrita da BM&F Bovespa sobre a criação do índice do Setor Imobiliário.
A reunião do dia 27 de maio teve a participação especial do Sr. Ricardo Nogueira, da BM&F
Bovespa, que expôs sobre os objetivos e as metodologias propostas para o cálculo do índice.
Após debate, houve consenso da Comissão em propor os seguintes pontos: o nome do índice
(Índice Imobiliário IMOB); setores elegíveis que comporão o índice; critério para Inclusão na
Carteira e o limite de participação das companhias. "Desde o grande número de IPOs de
empresas do setor imobiliário no ano passado, o mercado vem demandando uma ferramenta
para avaliar a performance das ações do setor na Bolsa de Valores", explica Julia Reid Ferretti,
presidente da Comissão Técnica. A comissão é responsável também por analisar a minuta do
Pronunciamento de Orientação do CODIM sobre ato e fato relevante que se encontra em
audiência restrita e está finalizando uma proposta de Parecer de Orientação sobre períodos
de silêncio durante ofertas públicas a ser enviada em breve à CVM (Comissão de Valores
Mobiliários).

Andréa Pereira assume a gerência geral de RI do grupo EBX
Andréa Pereira, membro da diretoria executiva do IBRI, assumiu recentemente a gerência
geral de RI do grupo EBX, passando a coordenar as áreas de RI de todas as empresas – MMX
(mineração), LLX (logística), MPX (energia) e OGX (óleo e gás). “É um grande e estimulante
desafio poder fazer parte da estruturação de grandes empresas, com projetos de infra-

estrutura, que deverão contribuir para o alicerce do novo ciclo de crescimento do Brasil”,
explica. Para a executiva, o momento é favorecido por um mercado de capitais sólido e pela
percepção do ambiente extremamente atraente para investimentos, reforçado, ainda, pelo grau
de investimento recentemente obtido.

IBRI participa da entrega do prêmio E-Finance 2008
Luiz Roberto Cardoso, assessor da diretoria executiva, esteve presente na sétima edição do
prêmio “E-Finance 2008”, no dia 11 de junho de 2008. A premiação organizada pela revista
Executivos Financeiros destaca as implementações de soluções de infra-estrutura e aplicativos
na área de TI e Telecom. A entrega do prêmio acontece todo ano, durante o CIAB (XV
Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras), em São
Paulo (SP).

IBRI apóia eventos do mercado
O IBRI apóia o Prêmio ABRASCA de Criação de Valor aos Acionistas - Edição 2008 que será
realizado no dia 03 de julho, às 12h30, no restaurante Antiquarius, em São Paulo (SP).
O Instituto apóia o IBEF-SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo) no
almoço-palestra “Desenvolvimento Industrial – Uma análise da Política de Desenvolvimento
Produtivo”, que acontece no dia 4 de julho, no Hotel Transamérica em São Paulo (SP). Miguel
Jorge, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, apresentará e discutirá as
diretrizes do Governo Federal para a Política Industrial.
IBRI apóia Seminário da APIMEC-SP (Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais) sobre a Lei 11.638/07, nos dias 7 e 8 de julho, no auditório da Associação, em São
Paulo (SP).
O IBRI apóia ainda o 20º Congresso Nacional APIMEC (Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais), que acontece entre os dias 20 e 22 de agosto de 2008,
no Rio de Janeiro (RJ). A divulgação do resultado do Concurso de Trabalhos Técnicos será no
dia 31 de julho (www.congressoapimec2008.com.br). Os temas escolhidos para debate estão
ligados às Novas Fronteiras, Desafios e Responsabilidades para os Profissionais de
Investimento, com destaque para Temas Internacionais, Sustentabilidade, Educação, Brasil
Investment Grade, Painéis Temáticos, além do tradicional concurso de monografias.
O II Workshop Capital Aberto, apoiado pelo IBRI, acontece no dia 27 agosto e terá como tema

“Melhores Práticas de Relações com Investidores”. João Pinheiro Nogueira Batista, presidente
do Conselho de Administração do IBRI, participa do segundo painel do dia.
Confira a programação completa do mercado pelo site do IBRI www.ibri.com.br, no campo:
“Agende-se”.

