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Diretoria do IBRI realiza primeira reunião da gestão 2006/2007
A nova diretoria do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizou,
no último sábado, dia 28 de janeiro, a primeira reunião presencial. Das 9 horas às 18
horas, no Bristol Ibirapuera Hotel, o presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, e
as diretorias executiva e regionais debateram a atual estrutura, as propostas da
gestão 2006/2007 e analisadas e definidas as metas. Estiveram presentes: o
presidente Geraldo Soares; o vice-presidente Marco Geovanne Tobias da Silva; o
vice-presidente SP Luiz Henrique Cerqueira Valverde; a vice-presidente RJ, Elizabeth
Piovezan Benamor; o vice-presidente MG, Bruno Seno Fusaro; o diretor de
Comunicação, Raul Adalberto de Campos; a diretora de Desenvolvimento
Profissional, Natasha Namie Nakagawa; o diretor financeiro Marco Antonio de
Almeida Panza; o diretor secretário Henrique Gonçalves Bastos; os diretores do IBRI
MG, Christiano Woelffel Furtado e Silvio Guerra; o diretor do IBRI RJ Luiz Leonardo
Cantidiano; a diretora do IBRI SP, Júlia Holland Reid; o superitendente do IBRI, Salim
Ali; o Assessor Especial da Diretoria Luiz Roberto Cardoso e o Assessor de
Comunicação Rodney Vergili. As metas estabelecidas nesta reunião serão
apresentadas ao Conselho de Administração na próxima semana para análise e
deliberação.

IBRI participa do Comitê Consultivo de Educação criado pela CVM
Com a participação de algumas das principais entidades representativas do mercado
de capitais brasileiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) criou o Comitê
Consultivo de Educação Financeira. O objetivo do grupo é contribuir para o
crescimento e aprimoramento dessa área no Brasil, por meio de projetos de
educação financeira aos investidores e à população em geral. A criação do Comitê
foi estabelecida pela Deliberação CVM 498, cuja íntegra está disponível no
www.cvm.gov.br, em "Novidades".

O Comitê irá desenvolver programas educacionais para levar informações sobre o
mercado de capitais ao público em geral, aumentando seu conhecimento e
compreensão do assunto.
Além disso, deverá promover maior sinergia entre os projetos já existentes no âmbito
de algumas entidades integrantes do Comitê. Desse modo, a CVM espera contribuir
para aprimorá-los e harmonizá-los com as melhores práticas internacionais.
Outra tarefa importante será sugerir projetos de atos normativos que favoreçam a
compreensão, pela população, dos direitos dos investidores, para fortalecer os
mecanismos de proteção desse público. O Comitê pretende, ainda, estabelecer
parcerias, convênios ou mecanismos de cooperação, com entidades públicas e
privadas, nacionais ou
estrangeiras, que contribuam para a educação financeira da população.
O novo órgão será formado por representantes da CVM e por dois representantes
efetivos de cada uma das seguintes entidades, consideradas membros permanentes:
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI); Associação
Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Associação Nacional dos Bancos de
Investimento (Anbid), Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro
(Andima), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais (Apimec Nacional), Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) e Instituto Nacional de Investidores (INI).
Elizabeth Piovezan Benamor, vice-presidente do IBRI RJ, já foi indicada como
representante do IBRI no Comitê de Educação. Segundo Elizabeth Benamor, “o
Comitê definiu que a missão é educar investidores, atuais e potenciais, com ênfase
em valores mobiliários, capacitando-os para tomarem decisões de investimento
adequadas às suas necessidades financeiras e preferências pessoais, sem direcionalos”.

Inscrições abertas para o MBA em Finanças, Comunicação e Relações com
Investidores
Abertas as inscrições para o MBA em Finanças, Comunicação e Relações
com Investidores. O MBA é realizado pela Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras) em convênio com o IBRI (Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores).
As aulas começam em março e as inscrições podem ser feitas no site da
Fipecafi – http://www.fipecafi.com.br/cursos_abertos.asp#
O curso tem como objetivo possibilitar aos profissionais uma visão global em
business e o entendimento conceitual e operacional das diversas atividades
relacionadas com o mercado financeiro.

Os novos diretores em São Paulo
A composição da diretoria do IBRI São Paulo para o biênio 2006/2007 já está
definida. O vice-presidente do IBRI São Paulo é Luis Henrique Valverde, gerente de

Relações com Investidores da Braskem.
Valverde é graduado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da
Universidade Federal da Bahia e possui pós-graduação em Finanças Coorporativas
pela Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro. Ele cursou MBA na Business
School São Paulo e recentemente concluiu uma especialização em Mercado de
Capitais pela Universidade de São Paulo (USP).
Os diretores do IBRI São Paulo são: Julia Holland Reid (Tamer Associados), Luiz
Marciano Candalaft (Klabin), Angélica Perboni (Nossa Caixa) e Camila Ferreira
Mation (Eternit).

IBRI Rio monta sua diretoria regional
Elizabeth Piovezan Benamor, Vice-Presidente do IBRI Rio, informa a composição de
sua diretoria regional: Carmen Lúcia Claussen Kanter (gerente do departamento de
Relações com Investidores da Light Serviços de Eletricidade S/A); Luiz Leonardo
Cantidiano, ex-presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e sócio do
Motta, Fernandes Rocha Advogados e Roberto Terziani, diretor de Relações com
Investidores da Telemar.
Os representantes do IBRI em Minas Gerais
O vice-presidente do IBRI Minas Gerais para o biênio 2006/2007 é Bruno Seno
Fusaro. Administrador de Empresas com pós-graduação em Administração
Financeira pela Fundação Dom Cabral e MBA na University of Illinois, Bruno Fusaro
exerce há dois anos a função de Superintendente de Relações com Investidores da
Usiminas.
Anteriormente, ele exerceu os cargos de Superintendente Financeiro da Cosipa,
Diretor Financeiro da Usiparts (Usiminas), Analista de Mercado de Capitais
(Usiminas) e Consultor na Alexander Proudfoot Company Brazil.
Os outros representantes do IBRI Minas Gerais são: Luiz Fernando Rolla (Cemig),
Christiano Woelffel Furtado (Arcelor Brasil) e Silvio Guerra (Localiza).

Parceria com Apimec MG faz a conexão de portais
Em correspondência de felicitações dirigida ao novo presidente executivo do IBRI,
Geraldo Soares, o presidente da Apimec Minas Gerais, Paulo Ângelo Carvalho de
Souza destacou a importância da parceria de valor entre as duas entidades. O fato
relevante sublinhado por Carvalho de Souza foi o início da operação, em caráter
definitivo, da conexão entre os portais www.apimecmg.com.br e www.ibri.com.br.
Essa integração via internet acontece por meio da Sala do IBRI, abrigada no portal
Apimec e que pode ser acessada a partir de sua página principal. O presidente da
Apimec MG lembra que a Sala do IBRI nasceu como resultado do respeito e bom
relacionamento entre as duas entidades no âmbito do mercado de capitais, e

começou a ser construída graças ao incentivo de Geraldo Soares, desde 2004.
Ele enfatiza ainda que a parceria não se limitará a essa iniciativa, mas deverá criar
novas oportunidades de integração, aproveitando, de forma bilateral, os espaços de
que as entidades dispõem junto a seus públicos estratégicos e a toda a sociedade,
para divulgar eventos que contribuam para o fortalecimento do mercado de capitais,
seus profissionais e investidores.
Veja na Íntegra a Carta do Presidente da Apimec MG
Segue a íntegra de Carta
25 de janeiro de 2006
Carta ao Instituto Brasileiro de Relações com Investidores
Ao Dr. Geraldo Soares
Presidente do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores

Senhor Presidente
É com grande satisfação que vimos, por meio desta, apresentar-lhe os nossos
sinceros cumprimentos pelo início de sua gestão frente ao Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores (IBRI), entidade parceira da Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento de Minas Gerais (Apimec-MG).
E tal momento é, significativamente, pontuado por um fato relevante: a partir de
agora, passa a operar, em caráter definitivo, a conexão construída entre os portais
www.apimecmg.com.br e www.ibri.com.br na internet. Nossos portais estão
integrados por meio da Sala do IBRI, abrigada no portal Apimec, que pode ser
acessada no menu à esquerda da página principal do nosso portal.
Como nasceu a Sala do IBRI? A parceria entre o IBRI e a entidade que
presidimos, historicamente já unidas pelo respeito e bom relacionamento no âmbito
do
mercado de capitais nacional, começou a ser construida por meio da sua ilustre
pessoa, com quem pudemos interagir com tal propósito antes de iniciarmos nossa
gestão presidencial, ainda quando ocupávamos a Diretoria Operacional da ApimecMG, em 2004.
O objetivo dessa parceria de valor é claro: aprofundar os laços entre as duas
entidades, de forma proveitosa para os respectivos quadros de associados e para a
sociedade.
E a Sala do IBRI, cujo conceito emergiu no âmbito da parceria citada, permitirá o
acesso às várias edições da excepcional Revista RI – Relações com Investidores –
uma das melhores do nosso mercado -, às colunas do IBRI publicadas no Jornal
Valor Econômico, aos artigos de profissionais de Relações com Investidores

publicadas por associados do IBRI e a outros links
especiais. Ambos os portais na internet serão beneficiados, com tráfego reforçado.
Conforme nossos entendimentos, a parceria entre o IBRI e a Apimec-MG não se
limitará à Sala do IBRI. Prosseguiremos firmemente no sentido de criar novas
oportunidades
de integração, aproveitando, de forma bilateral, os espaços de que dispomos junto
aos nossos públicos estratégicos (stakeholders) e à sociedade para divulgar eventos
de interesse do mercado de capitais e de seus profissionais e investidores.
E com a certeza de que o IBRI e a Apimec-MG continuarão sua caminhada firme
de trabalho contínuo pelo fortalecimento dos mercados de capitais nacional e mineiro,
desejamos-lhe ótima sorte na gestão que ora se inicia e subscrevemo-nos
Atenciosamente
PAULO ÂNGELO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Conselho de Administração se reunirá em 06 de fevereiro próximo
Depois de uma gestão pautada pela eficiência e seriedade em defesa do
desenvolvimento do IBRI, o Conselho de Administração do Instituto estará reunido, no
próximo dia 06 de fevereiro, para eleger seus novos dirigentes durante o biênio
2006/2007. Para os associados e para toda a diretoria do IBRI, o período de
2004/2005 foi indiscutivelmente marcado pelos resultados positivos do trabalho
liderado pelo atual presidente do Conselho, José Luiz Acar Pedro, e pelo vicepresidente, Leonardo Dutra de Moraes Horta. A escolha de seus sucessores,
portanto, acontece em clima de comemoração pelo avanço institucional da
comunidade de RI junto aos mercados de capitais nacional e internacional.

Ricardo Florence assume a diretoria-adjunta de RI da Brasil Telecom
Ricardo Florence dos Santos, ex-Conselheiro (gestão 1999 a 2003) e ex-Vicepresidente SP do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), assumiu no
dia 2 de janeiro a diretoria-adjunta de Relações com Investidores e Acionistas da
Brasil Telecom tanto da holding quanto da operadora.
O executivo atuou em empresas como o Pão de Açúcar e (UOL) Universo Online, nas
quais, entre outras funções, foi diretor de Relações com Investidores, de
Planejamento e membro suplente dos Conselhos de Administração. "Além disso,
orientou diversas empresas em processos de reestruturação de capital e na
adequação de planos de negócio, incluindo assessoria em processos de fusão e
aquisição", diz o comunicado entregue à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Florence é formado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, pós-graduado em Administração de Empresas com concentração em
Finanças pela Universidade Mackenzie (SP) e possui MBA em General Management
pelo Ibmec (SP). De acordo com comunidado da empresa, "Ricardo Florence possui

ampla experiência na área e estará dando continuidade ao compromisso da Brasil
Telecom com a qualidade e consistência da informação, transparência e rapidez nas
respostas ao mercado".
O IBRI deseja sucesso ao nosso amigo Ricardo em seus novos desafios

IBRI divulga oportunidades de trabalho em RI
O site do IBRI – www.ibri.com.br – tornou-se referência para as empresas que
buscam os profissionais mais qualificados na profissão de Relações com
Investidores. É um serviço bastante requisitado por empresas de colocação de
executivos (“headhunter”) e que o IBRI presta à comunidade de RI. Para visualizar as
atuais vagas, é só clicar em www.ibri.com.br/oportunidades

