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João Pinheiro Nogueira Batista presidirá Conselho de Administração do IBRI
Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 06 de fevereiro, o IBRI – Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores – elegeu para a presidência de seu Conselho
de Administração na gestão 2006/2007 o economista e executivo João Pinheiro
Nogueira Batista, que desde 2003 exerce os cargos de Vice-Presidente Executivo da
Suzano Holding S.A, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Suzano
Petroquímica S.A e membro do Comitê de Gestão da Suzano Papel e Celulose S.A .
Leonardo Dutra de Moraes Horta foi reeleito como Vice-Presidente do Conselho de
Administração para a gestão 2006/2007 e é Vice-Presidente Executivo de Finanças
da Arcelor Brasil. Horta é Conselheiro do IBRI desde 2000, tendo exercido a Vicepresidência do Conselho na gestão 2004/2005.
A nova gestão do IBRI para o período 2006/2007 também já renovou sua Diretoria
Executiva desde o início deste ano, após um amplo processo eleitoral que escolheu
Geraldo Soares, superintendente de Relações com Investidores do Banco Itaú
Holding Financeira S.A. como o novo Presidente Executivo do Instituto.
João Pinheiro Nogueira Batista é bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Engenharia Econômica pela
Universidade Gama Filho. Com sólida experiência executiva e especialização em
finanças e mercado de capitais, ocupou diversas posições de destaque profissional
no setor privado e no governo. Foi Assessor Internacional no Ministério da Fazenda e
Chefe da Assessoria Internacional no Ministério da Indústria e Comércio, assim como
Diretor Administrativo, Comercial e Financeiro da Empresa Brasileira de Radiodifusão
(Radiobras). No Dresdner Bank Group, a partir de 1989, foi responsável pela área de
"corporate banking", pelo desenvolvimento da rede de agências e pela criação da
divisão internacional, assim como pela transição para banco múltiplo atuante também
no segmento de banco de investimento. Tornou-se membro da Diretoria Executiva do
Dresdner Bank no Brasil em 1998, onde permaneceu até setembro de 2001, quando
assumiu a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da Petróleo Brasileiro
S.A.- Petrobras.

Leonardo Dutra de Moraes Horta é graduado em Administração e Direito, com MBA
no Peter Drucker Graduate Center do Claremont College (Califórnia, EUA). Leonardo
Horta é conselheiro da Abrasca (Associação Brasileira das Companhias Abertas),
vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI e membro do IBEF - Instituto
Brasileiro de Executivos de Finanças. Sua carreira inclui, desde 1976, uma expressiva
experiência - nacional e internacional - como executivo de grandes companhias. Foi
diretor executivo da Cia. Bozano, Simonsen e C.F.O da COSIPA. Atualmente, exerce
o cargo de Vice-Presidente Executivo de Finanças da Arcelor Brasil. Além disso,
Horta exerceu suas atividades junto à Companhia Vale do Rio Doce; Rio Doce
América e California Steel Industries. É conselheiro do IBRI desde 2000, sendo o
atual vice-presidente do Conselho, gestão 2004/2005.
Geraldo Soares é bacharel em Sociologia e Ciências Sociais pela UNICAMP, pósgraduado pela FEA-USP, Departamento de Contabilidade e Atuária da Universidade
de São Paulo e também cursou Pós-Graduação no Comitê de Divulgação do
Mercado de Capitais na Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é Superintendente de
Relações com Investidores do Banco Itaú Holding Financeira S.A. Exerceu os
seguintes cargos no IBRI: diretor nos anos de 2000 e 2001, vice-presidente nos anos
de 2002, 2003, 2004 e 2005 e presidente da Comissão de Divulgação nos anos de
2003, 2004 e 2005.
A nova gestão do IBRI tem como objetivo consolidar institucionalmente as conquistas
obtidas pelos profissionais de Relações com Investidores em seu papel estratégico no
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Para isso, o Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva exercem um trabalho conjunto em diversas
áreas, incluindo aperfeiçoamento e atualização profissional dos associados, parcerias
e convênios com outras entidades do mercado e com os órgãos reguladores;
pesquisas e a realização de eventos relevantes para o mercado, como o Brazil Day e
o Encontro Nacional de Mercado de Capitais e Relações com Investidores, entre
outros.
A cerimônia de posse do novo Presidente do Conselho de Administração e do novo
Presidente Executivo do IBRI acontecerá no dia 15 de março em cerimônia na Bolsa
de Valores de São Paulo.

