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IBRI lança o Livro “O Estado da Arte das Relações com Investidores no
Brasil”
Instituto encerra 2008 com chave de ouro e lança terceiro livro na atual gestão
O IBRI lança, no dia 4 de dezembro de 2008, o livro “O Estado da Arte das Relações com
Investidores no Brasil”. O lançamento ocorre, às 19 horas, no Hotel Ceasar Business Paulista,
Avenida Paulista, 2.181, São Paulo (SP). A obra – composta por sete capítulos - traz uma
visão atual da área e da profissão de Relações com Investidores no Brasil ao mostrar as
diversas visões de presidentes e ex-presidentes do Instituto e outros destacados profissionais
do mercado. O último capítulo do livro - As Melhores Práticas de Relações com
Investidores - é dedicado a apresentação de “cases” de sucessos de algumas companhias
abertas.
O livro destaca os principais acontecimentos da história do mercado de capitais no Brasil e o
funcionamento da área de Relações com Investidores nos últimos 10 anos, tudo sob o ponto
de vista dos principais responsáveis pela construção dessa história. Também mostra as

perspectivas para a profissão e o processo de comunicação com investidores e públicos
estratégicos.
A obra é a terceira lançada pela atual gestão e está em linha com a missão do IBRI de
contribuir para o desenvolvimento de bibliografia no Brasil sobre o tema das Relações com
Investidores. A produção do livro contou com a participação da Comissão de 10 anos do IBRI,
além dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.
Agende-se para esse importante lançamento!

Brazil Day ressalta a importância do contato com os investidores
estrangeiros
Evento que ocorreu no dia 28 de outubro, em Nova York, superou as expectativas
A quarta edição do Brazil Day realizada no dia 28 de outubro de 2008, das 8:30 às 18:00, na
sede da Bloomberg Television (Nova York), contou com a presença de 21 companhias
brasileiras e 274 profissionais de investimento, analistas e investidores. As empresas de oito
setores da economia brasileira se apresentaram como opção de investimento. O fórum
superou em qualidade as expectativas das entidades organizadoras: IBRI (Instituto Brasileiro
de Relações com Investidores), APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais), ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias
Abertas) e BM&FBovespa.
“O Brazil Day é uma ação conjunta das entidades e tem o objetivo de ajudar no
desenvolvimento e aperfeiçoamento do mercado de capitais brasileiro”, ressaltou Antonio de
Castro, presidente da ABRASCA, na abertura do evento. Participaram também da abertura
Ronaldo Nogueira, diretor de Certificação da APIMEC Nacional, e Vinny Catalano, expresidente da NYSSA (New York Society of Securitiy Analysts).
Em seu discurso Ronaldo Nogueira apresentou o Programa de Certificação dos Profissionais
de Investimento que tem o intuito de comprovar a qualificação técnica necessária dos
profissionais que atuam no mercado de capitais brasileiro e no mercado financeiro. Vinny
Catalano, representante da NYSSA, afirmou que a entidade é um fórum de liderança para a
comunidade de investimento e ressaltou a importância das conversas com os investidores
presentes ao evento. Na avaliação de Doris Wilhelm, presidente da Comissão Internacional do
IBRI, “apesar da crise financeira internacional, o Brazil Day 2008 foi um sucesso”.

Durante a manhã foram realizados oito painéis setoriais: Eletricidade e Serviços Públicos;
Indústria Bancária; Logística e Transporte; Petróleo e Indústria Petroquímica; Varejo e Bens de
Consumo; Mineração e Indústria de Aço; Serviços Financeiros e Telecomunicações. No painel
de Eletricidade e Serviços Públicos as companhias participantes foram: AES Eletropaulo
(Britaldo Pedrosa Soares, CEO da companhia), AES Tietê (também representado por Britaldo
Pedrosa Soares), CEMIG (Agostinho Faria Cardoso, diretor de Relações com Investidores),
Eletrobrás (Luiz Augusto, superintendente e coordenador para assuntos internos), Energias do
Brasil (Antonio José Sellare, CFO da empresa), Ligth (Ricardo Levy, chefe de finanças e
Relações com Investidores), Sabesp (Gesner José de Oliveira Filho, presidente) e Tractebel
(Antonio Previtalli Júnior, gerente de Relações com Investidores).
A Indústria bancária foi representada por: Ricardo Hingel, CFO e diretor de Relações com
Investidores do Banrisul; Geraldo Travaglia Filho, CFO do Unibanco e Domingos Figueiredo de
Abreu, diretor-executivo de risco do Bradesco. Roberta Bartoli de Noronha, gerente de
Relações com Investidores da TAM Linhas Aéreas e Luiz Alberto Küster, executivo da TPI –
Triunfo Participações foram os representantes do painel de Logística e Transportes. No painel
de Petróleo e indústria petroquímica, o diretor de RI da Petrobras, Theodore Helms,
representou o setor. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, membro do Conselho da Drogasil e
Francisco Olinto Velo Schmitt, diretor de Relações com Investidores da Grendene palestraram
no painel de Varejo e Bens de Consumo.
O presidente da Usiminas, Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, representou a
indústria de Mineração e Aço. No painel de Serviços Financeiros, Carlos Kawall, diretorexecutivo financeiro da BM&FBovespa e Carlos Affonso d’Albuquerque, diretor de Relações
com Investidores do ABNote realizaram apresentação de suas respectivas instituições. Carlos
Raimar Schoeninger, diretor de RI da Vivo, e João Adalberto Elek, diretor-executivo de
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No período da tarde foram realizadas concorridas reuniões one-on-one entre os interessados e
todas as companhias participantes. O Brazil Day teve o patrocínio da Deloitte, HSBC e
JPMorgan e apoio de divulgação da Bloomberg, CorpBrasil, Revista Capital Aberto, Revista RI,
Revista Razão Contábil, Revista Investidor Institucional e TheMediaGroup. . Para mais
informações acesse o site www.brazilday.com.br

Agende-se
19 de novembro - IBRI e Bolsa de Madri promovem 3ª Tarde de Brasil en
Latibex
O IBRI, em parceria com a Bolsa de Valores de Madri, promove no dia 19 de novembro de
2008, das 16:45 às 19:45, a 3ª Tarde de Brasil en Latibex. O evento faz parte do 10º Foro
Latibex, que acontece entre os dias 19 e 21 de novembro de 2008, em Madri, na Espanha.
Na 3ª Tarde de Brasil en Latibex, organizada pelo Instituto, as empresas participantes –
Braskem, Petrobras, Usiminas, Vale, Bradesco, Cemig, Grendene, Multiplan e Panamericano abordarão dois importantes temas a respeito do atual momento vivenciado pelo Brasil e pelos
profissionais do mercado de capitais: “Brasil, destino favorito para os investidores – Investment
Grade” e “A capacidade de consumo doméstico brasileiro para manter o crescimento”.
Além do momento da tarde brasileira, outras companhias como Bradespar, Celesc e OHL
Brasil, atenderão ao Foro em reuniões individuais com analistas e investidores europeus.
Para mais informações acesse www.latibex.com ou clique aqui.

04 de dezembro – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária e Eleição no
IBRI
O Instituto realiza Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 04 de dezembro de
2008, às 14:00, no Hotel Ceasar Business Paulista, Avenida Paulista, 2.181, São Paulo (SP).
Na ocasião, ocorre também eleição para renovação de membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal, além de analisar sugestão de mudança em seu Estatuto Social.
A votação eletrônica tem início no dia 19 de novembro de 2008 e encerrará no dia 4 de
dezembro de 2008, às 13 horas de Brasília e às 18 horas do mesmo dia para aqueles que
preferirem votar no local da Assembléia. O Conselho de Administração terá nove de seus
representantes renovados conforme estabelece o Estatuto Social do Instituto. Para o Conselho
Fiscal serão eleitos três novos membros, com as mesmas regras para eleição de membros
para o Conselho de Administração. Os novos representantes tomarão posse na primeira
reunião - de cada um desses órgãos - subseqüente à eleição.

04 de dezembro – Jantar de Confraternização do IBRI
O IBRI convida seus associados a participarem do Jantar de Confraternização que acontecem
no dia 04 de dezembro de 2008, às 20 horas, no Hotel Ceasar Business Paulista, Avenida
Paulista, 2.181 (na seqüência da AGO/AGE e do lançamento do Livro “O Estado da Arte das
Relações com Investidores no Brasil”). É com grande satisfação que o Conselho e a Diretoria
do Instituto unem-se com seus parceiros e amigos para comemorar a finalização de mais esse
ciclo. Reserve a data na agenda!

Câmara Consultiva do Novo Mercado da BM&FBovespa realiza primeira
reunião
O IBRI foi convidado pela BM&FBovespa a integrar a Câmara Consultiva do Novo Mercado,
que terá como objetivo inicial auxiliar a Bolsa no processo de revisão dos regulamentos do
Novo Mercado e dos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa. A primeira reunião da Câmara
aconteceu, no dia 28 de outubro de 2008. João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do
Conselho de Administração do IBRI, é o representante do Instituto.
O IBRI está entre os vinte membros externos escolhidos (investidores, administradores de
companhias listadas nos segmentos, juristas, especialistas em governança corporativa,
intermediários financeiros e presidentes de entidades representativas do setor) e permanecerá
por dois anos na Câmara, tempo de duração do mandato. A Câmara é dirigida por Luiz
Leonardo Cantidiano, ex-presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Farão

também parte da Câmara o presidente e um membro do Conselho de Administração da
BM&FBovespa, o presidente da Câmara de Arbitragem do Mercado e mais cinco membros da
Bolsa, além de membros convidados representantes dos reguladores do mercado.

IBRI participa do lançamento do Relatório Nacional 2008 do Carbon
Disclosure Project (CDP)
No dia 05 de novembro, o IBRI participou do lançamento do Relatório Nacional 2008 do
Carbon Disclosure Project – CDP – projeto que objetiva divulgar informações sobre as
políticas de mudanças climáticas e estratégias para reduzir riscos ambientais em seus
processos. Salim Ali, superintendente do IBRI, participou do evento que aconteceu no auditório

da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo (SP).
O Instituto também é o patrono do plano de expansão do CDP América Latina, que iniciou
nesse ano contato com três novos países: México, Chile e Argentina. Para a edição de 2008, o
CDP consultou 75 empresas de capital aberto brasileiras (escolhidas no índice IBRx, de maior
liquidez, na Bovespa), sendo que 83% dessas empresas responderam ao questionário. O CDP
facilita o diálogo entre investidores e empresas, com o apoio de informações das quais possa
surgir uma resposta racional para as mudanças climáticas e seu impacto no valor acionário de
empresas globais.

IBRI apóia Global Fórum América Latina sobre Sustentabilidade
O IBRI apóia o Global Fórum América Latina que acontece entre os dias 20 e 21 de novembro
de 2008, das 9:00 às 18:00, no Centro de Convenções Fecomercio, em São Paulo (SP). O
Fórum é um grande encontro entre representantes de empresas, universidades, poder público
e da sociedade para trocar experiências, criar novas propostas de ação, mobilização e
engajamento com foco na Sustentabilidade. O evento pretende reunir cerca de 500 pessoas
para gerar iniciativas que promovam transformações culturais, econômicas e socioambientais.
O evento será coordenado pelo Professor Ronald E. Fry, da Case Western Reserve University,
de Cleveland, Ohio, com a aplicação da Investigação Apreciativa, metodologia da qual é coformulador juntamente com o professor David Cooperrider, PhD. A Investigacão Apreciativa
permite construir um conhecimento em grupo a partir do que há de melhor nas pessoas, na
reflexão coletiva, inspirada pela cooperação com um objetivo comum. Também estão
programadas edições do evento para as regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Mais informações pelo site www.globalforum.com.br ou pelo telefone (11) 3255.7205

IBRI apóia evento do mercado
O Workshop: “Relatórios de sustentabilidade GRI A Importância da Consistência no Relato do
Desempenho Econômico, Social e Ambiental das Organizações – que acontece dia 26 de
novembro, das 9:00 horas às 12:30, no Hotel Golden Tulip Plaza Paulista (Alameda Santos,
85, São Paulo). O evento é organizado por ABS Quality Evaluations e Key Associados. Mais
informações (11) 3372-9566 ou 3707-1054.

