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Agende-se 28/10/2008 - Presidente da CVM participa do Brazil Day
Maria Helena Santana, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), participará da
quarta edição do Brazil Day, evento promovido pelo IBRI, a ABRASCA, a APIMEC e a BM&F
Bovespa no dia 28 de outubro de 2008, na sede da Bloomberg Television, em Nova York
(EUA). As companhias abertas brasileiras discutirão setorialmente suas perspectivas
juntamente com um seleto público composto de analistas e outros profissionais do mercado
internacional de capitais. Já estão confirmadas 17 empresas de diversos setores da economia
brasileira. Nesse ano o evento conta com o apoio da NYSSA (New York Society of Security
Analysts), entidade que reúne cerca de 10 mil analistas em Nova York. Doris Wilhelm,
conselheira e presidente da Comissão Internacional do IBRI, acredita que o Fórum do Brazil
Day é ponto de referência no relacionamento das empresas brasileiras com a comunidade
financeira internacional.

IBRI marca presença no 20º Congresso APIMEC
A 20ª edição do Congresso da APIMEC acontecerá entre os dias 20 e 22 de agosto de 2008,
na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Membros da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração do IBRI participarão do evento, que tem como tema “Novas Fronteiras, Desafios
e Responsabilidades”.
Gilberto Mifano, conselheiro fiscal do IBRI, participa de debate sobre O Processo de
Internacionalização das Bolsas e das Empresas Brasileiras das 11:30 às 13:00 do dia 21 de
agosto de 2008. Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI, será moderador do “Painel
especial com debates entre Profissionais de Investimentos, Profissionais de RI e
Investidores”, que acontece no dia 22 de agosto, das 8:30 às 10:30. Elizabeth Benamor,
conselheira do Instituto, também, participará do painel.
Ainda no dia 22 de agosto, Paulo Campos, diretor gerente da regional RJ do IBRI, palestrará
no painel “Uma Nova Educação para Investidores no Mercado de Capitais” das 10:50 às
12:00. Roberto Gonzalez, membro da Comissão de Sustentabilidade do Instituto, será
moderador do painel “A Nova Economia das Mudanças Climáticas”
que acontece das 12:00 às 13:15. Luiz Cantidiano, membro da Comissão Técnica do IBRI,
participa do painel “O Desenvolvimento do Mercado de Capitais no Brasil - Evolução no
Ambiente de Globalização Econômica” das 14:45 às 15:45.
No encerramento do evento haverá leitura da Carta do 20º Congresso APIMEC 2008 da qual o

presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, participará com representantes das
entidades do mercado de capitais.

Presidente do Conselho de Administração participa do Congresso Nacional
das Relações Empresa Cliente
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI,
representará o Instituto no Congresso Nacional das Relações Empresa Cliente 2008
(CONAREC), maior encontro de relacionamento com cliente da América Latina. O presidente
do Conselho realizará palestra no painel “A abertura do capital e o ônus do relacionamento
com o mais exigente dos clientes: o Investidor”. O evento acontece nos dias 3 e 4 de setembro
de 2008, no Hotel Transamérica (São Paulo) e conta com o apoio do Instituto. Agende-se!

O Novo Mercado sob a ótica das entidades
A evolução do Novo Mercado foi foco do seminário “Repensando o Novo Mercado” promovido
pelo IBEF São Paulo, no dia 30 de junho de 2008. O evento reuniu representantes das
principais entidades do mercado de capitais brasileiro e analisou sugestões para aprimorar o
regulamento desse segmento de listagem que é oferecido pela Bolsa desde o ano 2000.
Segundo Luiz Henrique Valverde, diretor vice-presidente executivo do IBRI, que expôs a visão
do profissional de Relações com Investidores: "A importância do Novo Mercado é promover a
competição saudável entre as empresas, sem contar o valor que isso representa para os
investidores, trazendo mais atratividade para a companhia”.
O Novo Mercado é destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se
comprometam, voluntariamente, com a adoção de melhores práticas de Governança
Corporativa. O executivo ressalta que um dos pontos que chamou sua atenção foi o nível dos
participantes do evento e suas contribuições. “Foi ressaltada a importância do profissional de
Relações com Investidores neste processo de crescimento do mercado de capitais do Brasil. E
ficou clara com as inúmeras aberturas de capital que ocorreram no ano de 2007 a necessidade
da qualificação do relacionamento da empresa com o mercado”, explica.
Durante o seminário, os participantes levantaram questões como a falta de clareza para o
investidor do papel dos bancos de investimento nos IPO’s (sigla em inglês Initial Public
Offering), o fato de o tag along em determinadas situações levar a empresa ao fechamento de
capital, o futuro da auto-regulação no mercado de capitais brasileiro e os desafios que se
vislumbram no cenário econômico.
Para Luiz Henrique Valverde, a elevação dos padrões e a criação dos níveis de Governança
Corporativa criaram referências ao longo dos oito anos de história do Novo Mercado. “Vejo que
é necessário que esse Novo Mercado prossiga com sua trajetória de evolução. O Novo
Mercado está em um estágio muito bom, mas um número maior de empresas deveriam aderir
aos níveis diferenciados de Governança Corporativa. E o profissional de Relações com
Investidores é peça fundamental na nova etapa de crescimento do mercado de capitais do
Brasil”, finaliza Valverde.

IBRI participa do evento de divulgação do Troféu Transparência
Salim Ali, superintendente do IBRI, e Luiz Roberto Cardoso, assessor da diretoria executiva,
participaram do evento de divulgação das empresas vencedoras do Troféu Transparência no
dia 07 de agosto de 2008, no Hotel Grand Mercure, em São Paulo (SP). Durante o evento –
realizado pela ANEFAC, FIPECAFI e Serasa – foram contempladas as empresas com
demonstrações contábeis mais transparentes. As companhias de capital aberto vencedoras
foram: Brasil Telecom, CEMIG, CESP, CSN, Embraer, Gerdau, Petrobras, Sabesp, Usiminas e
Vale. As empresas de capital fechado que levaram o prêmio foram: Alberto Pasqualini - Refap
S.A., ALBRAS S/A, Alunorte S/A, Eletronorte S/A,e Energisa Borborema S/A.

BM&F Bovespa comemora 100 empresas no Novo Mercado
Luis Fernando Moran de Oliveira, diretor de Comunicação do IBRI, Salim Ali, superintendente
do Instituto e Luiz Roberto Cardoso, assessor da diretoria executiva do IBRI, estiveram
presentes no dia 18 de julho de 2008, no almoço promovido pela BM&F Bovespa para
comemorar a centésima empresa no Novo Mercado. Na ocasião, participaram do evento a
presidente da CVM, Maria Helena Santana, o presidente do Conselho de Administração da
BM&BOVESPA, Gilberto Mifano, e o Diretor Presidente da companhia, Edemir Pinto. O público
presente foi composto por presidentes de companhias abertas, diretores de Relações com
Investidores, presidentes de associações e entidades de classe, órgãos governamentais e
participantes do mercado.

IBRI no prêmio ABRASCA de Criação de Valor
No dia 28 de julho de 2008, a Associação Brasileira das Companhias Abertas realizou o 1º
Prêmio ABRASCA Criação de Valor, no Espaço Rosa Rosarum (São Paulo). A Drogasil foi a
vencedora do prêmio, a empresa foi considerada a que no ano de 2007 mais agregou valor
aos acionistas, além de adotar iniciativas e boas práticas. Marco Geovanne, conselheiro do
IBRI, representou o Instituto ao entregar um dos prêmios.
As outras companhias vencedoras foram: Setor Alimentos - Perdigão; Atacado e
Varejo-Drogasil; Bancos - Bradesco; Energia Elétrica - Eletropaulo;
Extração Mineral - Vale; Máquinas e Equipamentos - Iochpe-Maxion;
Metalurgia e Siderurgia - Gerdau; Papel e Celulose - VCP; Saneamento
e Gás - Copasa; Telecomunicações - OI (Telemar N L).
Durante o evento que contou com a presença de Luciano Coutinho, presidente do BNDES,

houve o lançamento do Anuário Estatístico das Companhias Abertas 2008. Salim Ali,
superintendente do Instituto, Luiz Roberto Cardoso, assessor da diretoria executiva, e Rodney
Vergili, assessor de Comunicação, participaram, também, do evento.

IBRI apóia eventos do mercado
No dia 08 de agosto de 2008, a CVM realizou a palestra “Avaliando os Capitais Intangíveis no
Brasil” no auditório da entidade (Rio de Janeiro), das 15:00 às 16:00 horas. O evento que
contou com o apoio do IBRI teve a participação dos profissionais: Leonardo L. Ribeiro, mestre
em administração da USP e Luís Fernando Tironi, do IPEA.
O Instituto apóia o Ciclo de Debates do Centro de Estudos em Governança Corporativa (CEG)
da FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) que será
realizado no dia 20 de agosto de 2008, das 8:30 às 11:00. Esse será o primeiro debate de um
ciclo que pretende aprofundar a discussão sobre temas específicos em governança
corporativa. Durante o evento serão discutidos os temas: “Fracassos Corporativos associados
a Problemas de Governança Corporativa? O caso Enron”, e Sidney Ito, sócio da KPMG,
apresenta o “Segundo Estudo sobre as Melhores Práticas de Governança Corporativa das
Empresas com ADR”.
O IBRI apóia a palestra “Construindo um Conselho de Valor” que acontece no dia 21 de agosto
de 2008, no Hotel Grand Hyatt, das 8:00 às 10:00, em São Paulo (SP). O evento, organizado
pelo IBGC, debaterá temas como: “Governança Corporativa e desempenho empresarial”;
“Diferentes abordagens de conselheiros de sucesso ou insucesso”; “O que faz um conselheiro
ser competente e um conselho eficiente?”; “Desenvolvimento de conselheiros – construindo
uma equipe eficiente no conselho”, dentre outros assuntos.
No dia 27 de agosto, das 8:15 às 12:50, acontece o II Workshop da Revista Capital Aberto que
tem como tema “Melhores Práticas de Relações com Investidores’. O evento que conta com o
apoio do IBRI será realizado no Centro Brasileiro Britânico, em São Paulo (SP). João Pinheiro
Nogueira Batista e Geraldo Soares, presidente do Conselho de Administração e presidente
executivo do Instituto, respectivamente, participarão do workshop.
O IBRI apóia o seminário da Associação dos Investidores no Mercado de Capitais (AMEC) Exercício Abusivo do Poder de Controle nas S/As - que acontece no dia 27 de agosto, das
14:00 às 18:00 horas, no Hotel Unique, em São Paulo (SP).
No dia 13 de setembro de 2008 acontece o Fórum de Administração, no WTC Hotel, em São

Paulo (SP). O evento que tem o objetivo de debater idéias e conceitos sobre os temas mais
relevantes da Gestão da Inovação conta com o apoio do IBRI.
O Instituto apóia o 5º Prêmio Revelação em Finanças IBEF SP/KPMG - importante iniciativa
brasileira destinada a reconhecer e a valorizar a qualidade e o talento profissional dos
executivos e executivas de finanças em início de carreira. O prêmio é destinado aos que atuam
na área de finanças de empresas privadas ou públicas ou de instituições acadêmicas e que
tenha até 35 anos. Para mais informações acesse o site www.ibef.com.br.

