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IBRI SP debate Valuation como ferramenta indispensável para o RI
Profissionais de Relações com Investidores reuniram-se, no dia 17 de setembro de 2008, no
auditório da Bovespa, para participar do “Workshop Valuation – Ferramenta Indispensável para
o RI”, em evento organizado pela diretoria do IBRI São Paulo.
Renata Oliva, diretora-gerente do IBRI SP, ressaltou durante a abertura que o objetivo do
seminário é apresentar os conceitos e as interações dos profissionais de RI com os analistas
de investimentos e as demandas por informações para a elaboração do Valuation.
O professor André Luiz Oda, sócio da Alianti Consultoria Empresarial e Mestre e Doutor em
Finanças pela FEA-USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo), conduziu a primeira parte do seminário e apresentou a palestra
“O Modelo de Valuation” com ênfase nos temas: “Valor como fluxo de caixa descontado”,
“Fluxo de Caixa do Acionista e da Empresa”, Custo Médio Ponderado de Capital” e “Valor da
Empresa e Valor das Ações”.

Oda demonstrou, também, como funciona a ferramenta desenvolvida pela Economática que
permite a análise de investimentos em ações e avaliação de empresas listadas. O sistema da
Economática proporciona um conjunto de módulos de análise que operam sobre uma base de
dados. “Os analistas são os profissionais que inserem as premissas e realizam as projeções de
resultados”, observa o professor André Oda.
Paulo de Sá Pereira, gerente de investimentos Renda Variável da Fundação Cesp, e José
Francisco Cataldo Ferreira, analista sênior do Bradesco Corretora, representando os analistas
buy side e sell side, respectivamente, responderam a perguntas a respeito de perspectivas do
mercado de capitais. Segundo Cataldo Ferreira, independente da crise internacional, os
profissionais de Relações com Investidores devem adotar as melhores práticas e manter a
transparência das informações da companhia.
Dentre os modelos de avaliação (fluxo de caixa descontado e de múltiplos) apresentados,
André Oda explica que os múltiplos captam o humor do mercado. “Em um ambiente de crise a
utilização do modelo dos múltiplos é mais aceitável por ser mais fácil de acompanhar”, ressalta
Paulo de Sá. O workshop organizado pelo IBRI foi patrocinado pelas empresas BM&F
Bovespa, Bradesco Corretora e Economática.

Agenda IBRI
IBRI Rio realiza o 25º Encontro Informal
O IBRI realiza no dia 23 de setembro de 2008, às 18 horas, o 25º Encontro Informal. O evento
ocorrerá no Rio de Janeiro (RJ) e será o segundo na capital carioca em 2008. O evento que
contará com a participação de Pedro Batista do UBS, como analista sell side e de Cristiano
Souza da Dynamo, como analista buy side, debaterá, de modo informal, a interação entre os
profissionais de RI e os analistas de investimento. O 25º Encontro conta com o apoio da Sul
América. Reserve a data em sua agenda!
Para mais informações, clique aqui.

IBRI e FIPECAFI realizam Programa de Treinamento no exterior
O IBRI e a FIPECAFI promovem entre os dias 25 de outubro e 2 de novembro de 2008, em
Nova York (EUA): o “Programa de Treinamento no Exterior”. Na ocasião, os alunos, ex-alunos
e interessados no MBA Finanças, Comunicação e Relações com Investidores (oferecido em
conjunto pelas instituições) terão a oportunidade de vivenciar o ambiente financeiro e
empresarial no maior centro financeiro do planeta.
Acompanhe a Programação do Evento:
25/10/2008 (sábado)
Partida de São Paulo
26/10/2008 (domingo)
Chegada - Nova York (dia livre)
27/10/2008 (segunda-feira)
Evento - Café da manhã na NYSE
• O mercado de ações norte-americano;
• A importância da NYSE na globalização dos mercados mundiais;
• Tamanho do mercado de ADR’s.
Tarde – Banco Depositário
• O que é um ADR;
• A sistemática de funcionamento;
• Relacionamento com Brokers.
Trabalho do dia: paper sobre o mercado americano e comparações com o Brasil.
28/10/2008 (terça-feira)
Participação no Brazil Day – 2008
29/10/2008 (quarta-feira)
Café da manhã na PR Newswire
• A importância da comunicação para os objetivos do programa de RI;
• A comunicação internacional;
• Apresentação de cases: sucessos e erros na comunicação com o mercado.

Tarde – Thomson Reuters ou Bloomberg
• Visita ao escritório;
• Explicação do funcionamento dos terminais;
• Palestra com economista sobre o mercado norte-americano;
• Palestra com jornalista americano: a visão da mídia sobre RI.
Trabalho do dia: relação entre a ampla divulgação ao mercado e os objetivos de um programa
de RI.
30/10/2008 (quinta-feira)
Café da manhã na FRB
• O trabalho das consultorias de RI;
• O atual estágio do mercado de RI norte-americano, melhores práticas e futuro da profissão;
• Cases da consultoria: gerenciamento de crises, vazamento de informações, processos de
acionistas.
Tarde – Palestra com advogado norte-americano: legislação americana que impacta nas
empresas brasileiras (Sarbanes Oxley, Rule 144A, proxy, etc)
• Palestra com analista de investimento: entendendo o modelo de avaliação dos analistas,
criação de cenários e o que os analistas esperam/querem das áreas de RI. A visão do
mercado Brasileiro.
31/10/2008 (sexta-feira)
Manhã – Palestra com RI de empresa de capital aberto nos Estados Unidos.
Trabalho do dia (quinta e sexta): como a área de RI de uma empresa brasileira deve montar
sua estratégia de atuação no mercado norte-americano.
Tarde – Livre
01/11/2008 (sábado)
Retorno ao Brasil
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3091-5820 R.120, ou e-mail
cynthia.matsumoto@fipecafi.org

22 empresas confirmam presença no Evento “Brazil Day”
O IBRI, ABRASCA, APIMEC e BM&FBovespa promovem, em 28 de outubro de 2008, a quarta
edição do Brazil Day, na sede da Bloomberg Television, em Nova York (EUA). Companhias
abertas brasileiras discutirão setorialmente suas perspectivas juntamente com um seleto
público composto de analistas e outros profissionais do mercado de capitais internacional. 22
empresas de diversos setores da economia brasileira já confirmaram presença.
Em 2008, o evento conta com o apoio da NYSSA (New York Society of Security Analysts),
entidade que reúne cerca de 10 mil analistas. Doris Wilhelm, conselheira e presidente da
Comissão Internacional do IBRI, frisa que o Fórum do Brazil Day é ponto de referência no
relacionamento das empresas brasileiras com a comunidade financeira internacional.

IBRI e APIMEC Minas realizam debate sobre Sustentabilidade
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a APIMEC Minas (Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) promoveram, no dia 16 de
setembro de 2008, o “Seminário Internacional de Sustentabilidade”, no Imperador Recepções e
Eventos, na cidade de Belo Horizonte (MG). Pela primeira vez foi realizado evento na região
sobre esse tema. Gilson Bentes, conselheiro do IBRI, enfatizou durante a abertura do evento
que o Instituto criou sua Comissão de Sustentabilidade para preparar os profissionais de RI
para se atualizarem e se prepararem para responder às perguntas a respeito desse assunto.
“Esse tema tem um caráter de criação de valor para a empresa, pois mostra a preocupação
com aspectos ambientais, sociais e culturais, assim como o bem-estar da comunidade onde a
companhia atua”, explica Bentes. Segundo o executivo, “a receptividade dos participantes foi
ótima” e representou “um importante evento para o mercado mineiro”. Roberto Gonzalez,
assessor para assuntos de sustentabilidade da presidência da APIMEC Nacional, realizou
palestra no evento sobre “Sustentabilidade e Mercado de Capitais”.
Para Paulo Angelo Carvalho de Souza, presidente da APIMEC Minas Gerais, as participações de
representantes do Grupo Sam - organização com sede em Zurique, responsável pela seleção do
Índice Dow Jones de Sustentabilidade - e da agência alemã Oekom foram consideradas também

de extrema importância para os analistas e demais profissionais, pois eles puderam entender a
importância e a dificuldade que as companhias listadas no Dow Jones Sustentability

enfrentam. “Saliento também a apresentação da Roberta Simoneti, coordenadora do Programa
de Sustentabilidade Empresarial (GV) sobre o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e a
mesa redonda ao final do evento, onde os participantes puderam interagir com os analistas do
mercado“, finaliza Paulo Angelo.

CDP Lança Relatório Global 2008
O CDP (Carbon Disclosure Project) lançou o Relatório Global 2008, no dia 22 de setembro de
2008, no banco de investimento Merryl Lynch, em Nova York (EUA). O IBRI é o patrono do
plano de expansão do CDP América Latina, que iniciou nesse ano contato com três novos
países: México, Chile e Argentina.

IBRI EM EVENTOS DO MERCADO
IBRI na Expo Money São Paulo
O presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, participou, em 17 de setembro de 2008, da
solenidade de abertura da 6ª edição da Expo Money São Paulo: maior evento de educação
financeira da América Latina. Na mesa de convidados, estiveram presentes Robert
Dannenberg,

presidente

da

TradeNetwork

Participações,

empresa

organizadora

da

ExpoMoney; Antonio Castro, presidente da ABRASCA, Álvaro Bandeira, presidente da
APIMEC Nacional, Lucy Sousa, presidente da APIMEC SP, Luiz Fernando Lopes Filho,
presidente da APIMEC Rio, Paulo Campos, Presidente do INI e outros importantes
representantes do mercado. A feira aconteceu no Transamérica Expo Center entre os dias 17
e 19 de setembro de 2008 e contou também com estande do Instituto.

IBRI participa da entrega de Prêmio Comunique-se
Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI, participou, em 16 de setembro de 2008, da
cerimônia de entrega do Prêmio Comunique-se 2008. Os jornalistas Marcelo Tas, Lorena
Calábria e Marina Person comandaram a festa para 600 convidados, no HSBC Brasil, em São
Paulo (SP). O tema da edição deste ano foi “Terra de Gigantes” e como de costume contou
com a presença de renomados jornalistas que disputaram troféu em 13 categorias.

Rodrigo Azevedo, presidente do Comunique-se, agradeceu às empresas que apoiaram a
premiação e ressaltou que o fato delas acreditarem na imprensa livre torna o Prêmio
Comunique-se real. “É uma conquista construir um prêmio tão importante como esse”, afirmou
Rodrigo Azevedo.

IBRI participa da 17ª edição do Curso de Introdução ao Mercado de Capitais
Os participantes da 17ª edição do curso de Introdução ao Mercado de Capitais –realizado pela
APIMEC São Paulo - tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelo IBRI
na palestra “A Importância dos Profissionais de Relações com Investidores”, no dia 15 de
setembro de 2008. Na ocasião, Salim Ali, superintendente do Instituto, realizou a
apresentação. Já no dia 16 de setembro de 2008, foi a vez de Rodney Vergili, assessor de
Comunicação do IBRI, realizar palestra sobre “A Relação dos Meios de Comunicação com o
Mercado de Capitais”. O curso conta ainda com a participação das seguintes entidades na
realização: ABRASCA, ANBID, IBGC e IBRI.

IBRI Nordeste realiza palestra na “Semana de Administração”
O IBRI esteve presente na V Semana de Administração da FEAACS – UFC (Faculdade de
Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado) da Universidade Federal do
Ceará, realizada no período de 8 a 11 de setembro de 2008. Na abertura do evento, Álvaro de
Paula, diretor executivo da regional IBRI Nordeste e diretor de Investimentos e Relações com
Investidores da M.Dias Branco, representou o Instituto. Álvaro de Paula proferiu palestra sobre
o tema “Da Universidade para o Mundo: oportunidades no Mercado de Capitais”. O diretor do
IBRI apresentou em sua palestra perspectivas para os cenários local e global, oportunidades
de negócios e de trabalho, além de enfatizar a importância da atividade de Relações com
Investidores para o desenvolvimento do mercado de capitais.

IBRI APÓIA EVENTOS DO MERCADO
§

No dia 16 de outubro de 2008, das 10:00 às 13:30, acontece a Premiação da 10ª Edição
do Prêmio ABRASCA de Melhor Relatório Anual no Auditório da Bovespa, Rua XV de
Novembro, 275 – 1º andar, São Paulo (SP). Sob a coordenação do professor Lélio
Lauretti, o Prêmio ABRASCA é destinado aos melhores relatórios anuais referentes ao
ano de 2007 (essencialmente em termos de conteúdo), distribuídos sob a forma de
relatório impresso ou on-line. Não concorrem relatórios divulgados exclusivamente em
jornais.

§

O V Seminário Internacional CPC São Paulo - A Convergência das Normas Contábeis
organizado pela APIMEC SP (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento
do Mercado de Capitais). O evento acontece no dia 14 de outubro de 2008, das 08:30
às 18:30, no Hotel Maksoud Plaza (Al. Campinas, 150 – São Paulo - SP).

§

A edição 2009 do Prêmio ABRASCA de Criação de Valor aos Acionistas. O objetivo do
prêmio é enfatizar junto às companhias abertas a importância da ampliação do seu
próprio valor e da criação de valor; difundir a metodologia de cálculo da criação de valor,
além de projetar a imagem do Anuário Estatístico das Companhias Abertas publicado
pela entidade.

