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Comunicação e Sustentabilidade no Mercado de Capitais é tema de
seminário do IBRI
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: Giovanni 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 11:00 às 12:30 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 internacional
de capitais. “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.

IBRI é o patrono do Carbon Disclosure Project América Latina
O IBRI é o patrono do plano de expansão do Carbon Disclosure Project (CDP) América Latina,
que iniciou nesse ano contato com três novos países: México, Chile e Argentina. No dia 11 de
julho de 2008, houve o primeiro Encontro da América Latina realizado em Buenos Aires
(Argentina). O evento teve como apoiadores locais as empresas PriceWaterhouseCoopers e
Baker Mackenzie, patrocinado pelo Banco Itaú Holding Financeira e pela Petrobras e contou
com o apoio da equipe da Fábrica Éthica Brasil.

O CDP -maior coalizão de investidores do mundo- tem o objetivo de buscar maior disclosure
de informações sobre mudanças climáticas e valor acionário de empresas globais. No ano de
2007, esses investidores que gerenciam cerca de U$ 57 trilhões em ativos financeiros,
solicitaram informações de 2.400 empresas requerendo às companhias que mensurem e
relatem suas emissões de gases de efeito estufa e informem sobre suas estratégias para lidar
com as oportunidades e os riscos associados às mudanças climáticas. As informações obtidas
serão colocadas no site do CDP, o maior banco de dados sobre informações corporativas em
mudanças climáticas do mundo. Este ano, o projeto foi lançado em cinco novas regiões
geográficas e expandiu seu escopo em muitas das regiões já existentes.
Confira a Programação do Primeiro Encontro Argentino:
Dia 11 de julho de 2008
08:30 Sessão de Abertura (PWC and B&M)
08:45 Mudanças Climáticas e Investimentos (PWC)
09:00 Carbon Disclosure Project: Por que os patrocinadores do CDP expandiram para a
América Latina (Banco Itaú Holding Financeira)
09:20 Carbon Disclosure Project: Fundos Globais e da América Latina (Fábrica Éthica Brasil)
10:15 Coffee-break
10:30 Carbon Disclosure Project: Solicitação de Informação e o questionário CDP disclosure –
diálogo com as companhias argentinas (perguntas e respostas)
11:30 Encerramento

Comissão Técnica do IBRI analisa audiências públicas da CVM
A Comissão Técnica do IBRI está a todo vapor. No início do mês enviou à CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) uma proposta de parecer de orientação sobre período de silêncio em
ofertas públicas e começa, esta semana, a analisar mais dois temas que afetam o cotidiano
dos profissionais de RI e que estão em audiência pública pela CVM. A primeira trata sobre os
procedimentos simplificados para o registro de ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários. A segunda sobre a atividade do analista de investimentos.
O IBRI, por intermédio da Comissão Técnica e seus representantes (veja a lista completa
aqui), tem realizado grande esforço em representar os profissionais de RI frente às principais

questões de mercado, reforçando sua participação e importância nas decisões estratégicas
das companhias. "A troca de experiências e conhecimentos entre os membros da Comissão é
muito enriquecedora. Entre pareceres para a CVM, CODIM (Comitê de Orientação para
Divulgação de Informações ao Mercado) e Bovespa, já preparamos quatro materiais técnicos
no primeiro semestre, todos precedidos de discussões embasadas e interessantes para os
profissionais envolvidos", diz a presidente da Comissão, Julia Reid Ferretti.

Curso de Valuation em Belo Horizonte
O curso sobre Valuation realizado pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)
em conjunto com a APIMEC MG (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais) na cidade de Belo Horizonte foi de total importância para os profissionais
mineiros e contou com a participação de 33 inscritos. Bruno Fusaro, vice-presidente do IBRI
Minas, e Gilson Bentes, conselheiro do IBRI, representaram o Instituto no evento.
Segundo Gilson Bentes, conselheiro do IBRI, o número de inscritos no curso de valuation na
capital mineira - uma iniciativa conjunta do IBRI e da APIMEC-MG - surpreendeu bastante e
prova que as empresas têm o interesse de capacitar seus colaboradores no sentido de
proceder a uma acurada avaliação dos investimentos e riscos e análise das empresas,
abordando os diversos aspectos que influenciam a decisão do investidor. “É mais um esforço
de preparar os profissionais face aos desafios constantes destes tempos", ressalta Gilson
Bentes.
Para Paulo Ângelo, presidente da APIMEC MG, o evento é de fundamental importância para
promover a educação financeira e o treinamento dos profissionais. “É preciso que os
participantes estejam cada vez mais instruídos com relação às técnicas de avaliação do
mercado, pois quanto mais comprometidos estiverem melhor será para o mercado”, ressalta
Paulo Ângelo.
O curso que aconteceu entre os dias 30 de junho a 3 de julho e de 7 de julho a 10 de julho de
2008 foi ministrado pelo professor Cleber Gonçalves, doutorando em Finanças. Os temas
abordados durante o curso foram: noções de matemática financeira; análise de alternativas de
investimentos; fluxo de caixa, entre outros assuntos. O evento teve o apoio da BOVMESB –
Bolsa de Minas – Espírito Santo – Brasília.

Coluna IBRI – Veiculada no Jornal Valor Econômico no dia 26/06/2008
O IBRI publicou sua 53ª coluna no jornal Valor Econômico no dia 26 de junho de 2008 na
página B2. Confira a coluna na íntegra aqui.

10º Encontro Nacional reflete a valorização da profissão de RI
A décima edição do Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais
promovido pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e ABRASCA
(Associação Brasileira das Companhias Abertas) nos dias 2 e 3 de junho de 2008, em São
Paulo, recebeu novo recorde de público, cobertura da imprensa e patrocinadores. O evento se
tornou um marco no mercado de capitais brasileiro e contribui para a formação e valorização
do profissional de Relações com Investidores.
A presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Maria Helena Santana, lembrou no
seu discurso durante a abertura do Encontro que há 10 anos na primeira edição do evento a
realidade do mercado de capitais brasileiro refletia apenas as empresas listadas na Bolsa de
Valores de Nova York. As companhias e os demais envolvidos no mercado financeiro não
estavam preparados para atender às demandas dos investidores. Hoje somos capazes de
suprir as expectativas e crescer com as oportunidades, ressaltou Maria Helena Santana.
O presidente do Conselho de Administração do IBRI, João Pinheiro Nogueira Batista, moderou
o primeiro painel do Encontro sobre as perspectivas para o cenário econômico que contou com
a presença do economista e presidente da SR Rating, Paulo Rabello de Castro, Dalton
Gardiman, economista-chefe do Banco Bradesco de Investimentos S/A, e o diretor do Credit
Suisse, José Olympio da Veiga.
“O Brasil está no topo da lista dos investidores norte-americanos” foi a afirmação da vicepresidente executiva da NYSE Euronext (Bolsa de Nova York), Noreen Culhane.
A executiva salientou durante sua exposição que a globalização do mercado brasileiro o torna
muito atraente para investimentos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Noreen
declarou que já há 32 empresas brasileiras listadas na NYSE e a intenção da bolsa
estadunidense é continuar diversificando, inclusive com o lançamento de novos produtos,
especialmente na área de derivativos.

O 10º Encontro Nacional -dirigido para a comunidade de RI’s, investidores e profissionais da
área- destacou temas como “A Busca e o Relacionamento com o Investidor”. Geraldo Soares,
presidente executivo do IBRI, chamou atenção para a necessidade de se adotar diferentes
estratégias de comunicação conforme o perfil dos investidores (pessoas físicas ou
institucionais). Analistas e RI’s em suas palestras expuseram seus pontos de vista e chegaram
ao denominador comum: a qualidade do conteúdo das informações que são distribuídas é
fundamental para o processo de consolidação da credibilidade da empresa no mercado.
A governança corporativa, transparência e as normas internacionais de contabilidade (IFRS International Financial Reporting Standards) foram os pilares de um dos painéis do Encontro.
O constante debate sobre o tema permitirá que o Brasil caminhe rumo à convergência contábil
e se adapte à nova realidade, nesse sentido o profissional de Relações com Investidores será
peça-chave para filtrar as perspectivas do sistema financeiro e atualizar o modelo de
governança corporativa. As recentes ações de entidades do mercado e órgãos reguladores
objetivam atender ao investidor global para gerar melhor comparabilidade de informação num
contexto de competição internacional.
As perspectivas para o mercado de capitais brasileiro pós “grau de investimento” foram
apresentadas por profissionais como Roberto Teixeira da Costa e Marcelo Trindade, ambos,
ex-presidentes da CVM. A redução dos gastos públicos e da carga tributária, o aumento da
eficiência desses gastos e a necessidade das reformas previdenciária e tributária foram citados
pelo presidente do Conselho de Administração da BM&F Bovespa, Gilberto Mifano, como os
impactos de longo prazo de consolidação do selo de grau de investimento da economia
brasileira. A contribuição dos profissionais, empresas e patrocinadores envolvidos em mais
uma edição do Encontro Nacional de RI comprova que a consolidação das Relações
Investidores no Brasil é um caminho que vem sendo trilhado com persistência.

10ª Rodada do Portal Acionista e IBRI
O IBRI em parceria com o Portal Acionista realizou a 10º rodada de debate que teve como
tema: “Assembléias on-line, entraves e benefícios”. Os participantes da rodada foram: Ricardo
Rosanova Garcia, gerente de RI do Paraná Banco, e Leonardo Duarte Dias, diretor de RI da
Equatorial Energia.

O debate tem o objetivo de mostrar a visão do profissional de RI sobre diferentes temas. Para
a décima rodada, os questionamentos foram sobre os principais entraves institucionais ou
culturais, no Brasil, e a adoção de assembléias virtuais, se as companhias brasileiras com
capital pulverizado estão preparadas para adotar no curto prazo tal procedimento, qual será a
solução adotada para garantir o acesso às assembléias somente de acionistas e a privacidade
das proposições colocadas em votação, entre outros.
Segundo Ricardo Rosanova Garcia, o apoio da Internet nas Assembléias é o primeiro passo
para que estas não precisem ser presenciais. No curto prazo este apoio é um facilitador de
acesso dos acionistas que não podem estar presentes, mas gostariam de alguma forma ter
conhecimento das discussões que ocorrem nas Assembléias.
“Ao facilitar o processo de participação e votação é de se esperar que mais acionistas se
envolvam nas deliberações das assembléias”, completa Leonardo Duarte Dias, diretor de RI da
Equatorial Energia.
Acesse o conteúdo completo desse e de outros temas pelo site do IBRI, clicando aqui.

Pesquisas IBRI
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.

IBRI no Prêmio Balanço Financeiro
O IBRI participou do jantar de premiação Balanço Financeiro 2008 – promovido pelo jornal
Gazeta Mercantil - no dia 30 de junho de 2008, no restaurante Leopoldo. Salim Ali,
superintendente do IBRI, e Luiz Roberto Cardoso, assessor da diretoria executiva do IBRI,
representaram o Instituto no evento que premiou as empresas com o melhor desempenho no
ano de 2007 em 15 categorias. A premiação Balanço Financeiro 2008 contou com a
assessoria técnica da consultoria Austin Rating.

IBRI participa de debate sobre Finanças de Carbono e Desenvolvimento
Sustentável
O Instituto participou da palestra Finanças de Carbono e Desenvolvimento Sustentável
realizada, no dia 26 de junho de 2008, no IBMEC São Paulo. O evento foi dividido em dois
painéis: “Mudanças Climáticas e Protocolo de Kyoto” e “Carbon Finance”. Na primeira parte
das apresentações Ricardo Valente, da Key Associados, intermediou debate após a exposição
de Gunnar Walzhelz, da KPMG, sobre “O Clima Muda Seu Negócio” (Climate Changes Your
Business) e a palestra de Carlos Delpupo, da Sustain Capital e Instituto Totum, sobre o
“Protocolo de Kyoto: Visão Geral e Perspectivas Futuras”.
Marco Antonio Fujihara, coordenador da comissão de sustentabilidade do IBRI e do Instituto
Totum, foi o moderador da segunda parte da palestra. Eduardo Hoffmann, da Sustaincapital,
falou sobre a indústria brasileira de private equity e o Fundo Brasil Sustentabilidade, em
seguida Flávio Montenegro da Vale apresentou o “Programa Carbono Vale”. No final das
apresentações houve sessão de perguntas e respostas. Na ocasião, estiveram presentes Naira
Oey, analista de mercado de capitais do IBRI, e Jennifer Almeida, assessora de comunicação
do IBRI.

IBRI marca presença em seminário da Thomson Reuters
Luiz Roberto Cardoso, assessor da diretoria executiva do IBRI, participou do Seminário,
realizado pela Thomson Reuters no dia 25 de junho de 2008. O objetivo do evento foi
promover debates com os principais agentes do mercado sobre cenário político, commodities,
IPOs com o Investment Grade, liquidez no mercado de renda fixa por meio de plataformas
eletrônicas, dentre outros temas.

IBRI apóia eventos do mercado
O IBRI apoiou seminário realizado pela APIMEC SP (Associação dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de Capitais) sobre a Lei 11.638/2007 que ocorreu nos dias 7 e 8
de julho de 2008, das 08:30 às 13:10 na sede da associação (Rua São Bento, 545, 5ª
sobreloja, centro – São Paulo). Mais informações clique aqui.
O Instituto apóia o Workshop MBA Advisor em Finanças Pessoais e Fatores Psicológicos na
Tomada de Decisão realizado pela FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras). O evento acontece dia 14 de julho na sede da Fundação (Rua
Alvarenga, 2147, Butantã, em São Paulo) das 19:00 às 22:30. A inscrição é gratuita e pode ser
feita até dia 11 de julho de 2008 pelo telefone (11) 2184-2020 ou por e-mail:
eventos@fipecafi.org. Para saber como participar clique aqui.
O IBRI apóia o Seminário Técnico sobre Lei 11638/2007 e IFRS, que acontece no dia 1º de
agosto de 2008, das 08:30 às 17:40, no Caesar Business Paulista Hotel (São Paulo). O evento
é uma realização da Revista Banco Hoje.
O Instituto apóia o 1º Seminário de Mercado de Capitais realizado pela AMEC que acontece,
no dia 17 de agosto de 2008, no Hotel Unique, em São Paulo (SP).
Confira a programação completa do mercado pelo site do IBRI no campo: “Agende-se”.

