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IBRI avalia medida provisória
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI
(Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), considera que a medida provisória
que desonera de impostos os investidores estrangeiros que aplicarem em títulos
públicos federais é “injusta” para as empresas brasileiras. Para ele, “é uma reserva de
mercado do Tesouro Nacional isentar apenas aplicações em títulos públicos”. A
desoneração deveria abranger também os títulos privados, o que fomentaria
investimentos estrangeiros em debêntures (títulos de renda fixa) para financiamentos
de longo prazo das empresas. Entre as companhias brasileiras apenas as maiores ou
as exportadoras têm acesso a recursos de longo prazo em bases competitivas, mas
sofrem de volatilidade contábil por excesso de passivos em moeda estrangeira. A
maioria das empresas nem consegue acessar o mercado internacional e não contam
com um mercado de renda fixa de longo prazo em reais eficiente. A evolução recente
do mercado de ações abriu uma alternativa importante para as empresas, em parte
estimulada pela participação ativa de investidores estrangeiros. Mas o
desenvolvimento do mercado de renda fixa, primário e secundário é igualmente
fundamental para as empresas brasileiras que precisam deixar de ser reféns do
mercado financeiro internacional ou do mercado de curto prazo em reais. O Governo
está perdendo uma grande oportunidade de criar um círculo virtuoso completo para o
mercado de capitais brasileiro, que inclua tanto títulos públicos e privados de renda
fixa. Para Nogueira Batista, “os diversos agentes de mercado deveriam realizar uma
discussão mais ampla da medida para que se caminhe para a isenção também para
investimentos em papéis de empresas privadas, o que viabilizaria no longo prazo a
criação de uma curva de juros consistente para a economia brasileira como um todo”.
Posse da Nova Administração do IBRI em 15 de março
A cerimônia de posse do novo Conselho de Administração e Diretoria Executiva do
IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) ocorrerá no próximo dia 15 de
março, às 12h30min, na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), com a presença
de Marcelo Trindade, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários e de Raymundo
Magliano Filho, Presidente da Bovespa.

IBRI realiza Seminário “AGO: novos procedimentos”
Visando esclarecer os novos procedimentos das Assembléias Gerais que as Cias
abertas terão que adotar a partir de 2006, o IBRI e Abrasca realizam no próximo dia
23/3/2006, das 9h30min às 12h30min, o Seminário “AGO: novos procedimentos”. O
evento ocorrerá no auditório da Pinheiro Neto Advogados, Rua Boa Vista, 280 – 11º
andar. O evento será aberto por Geraldo Soares, nosso presidente executivo, e por
Alfried Plöger, presidente da Abrasca. Luiz Leonardo Cantidiano, ex-presidente da
CVM (Comissão de Valores Mobiliários), diretor do IBRI e sócio da Motta, Fernandes
Rocha Advogados realizará palestra sobre “Novos procedimentos no processo de
eleição dos minoritários”. Henry Sztutman, sócio da Pinheiro Neto Advogados
discorrerá sobre “Diferentes procedimentos para voto múltiplo e voto em separado e
suas implicações”.
Guy Almeida Andrade, membro do Comitê de Auditoria do Unibanco, fará palestra
sobre “Participação dos minoritários no Conselho Fiscal ou Comitê de Auditoria”. O
evento será encerrado com a palestra de Pedro Oliva Marcílio de Sousa, diretor da
CVM, sobre “A Visão da CVM”. O evento conta com o patrocínio da Pinheiro Neto
Advogados e Motta, Fernandes Rocha Advogados, apoio da CorpGroup e
organização da SB Eventos. Mais informações – IBRI – www.ibri.com.br . Fone (11)
3106-1836. Participe!
IBRI apóia quarta edição do Carbon Disclosure Project
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) apóia a quarta edição
global do Carbon Disclosure Project – CDP (www.cdproject.net), o "Projeto de
Informações sobre a Emissão de Gases de Efeito Estufa" ou "Relatório de
Informações sobre Carbono", um dos mais importantes requerimentos corporativos
do mundo moderno.
Com isso, o IBRI reafirma seu compromisso de manter uma posição de liderança em
defesa dos valores da sustentabilidade sócio-ambiental no planejamento estratégico
das empresas brasileiras.
O IBRI acredita que tal processo será elemento de agregação de valor, contribuindo
para aumentar a competitividade das empresas e fortalecer seu patrimônio de ativos
intangíveis, melhorando desempenho financeiro e valorização acionária a médio e
longo prazos.
O CDP é um requerimento formulado, em 2006, por um grupo de 212 investidores
institucionais, que administram US$ 31 trilhões de ativos financeiros, e questiona as
políticas corporativas de controle da emissão de gases de efeito estufa. O
questionário foi encaminhado a 1.933 empresas em todo o mundo, incluindo as
cinqüenta corporações brasileiras com maior liquidez listadas no índice IbrX da
Bovespa (primeira prévia janeiro/abril 2006).
Vale lembrar que o tema das mudanças climáticas tornou-se questão indissociável do
conceito de governança corporativa uma vez que diz respeito à capacidade gerencial
de construção de uma visão de futuro, administração de riscos empresariais e
aproveitamento das oportunidades oriundas de um novo modelo econômico e
energético. Ele atrai o interesse crescente de investidores institucionais e bancos de
investimento, convencidos da necessidade de agregar novas informações ao seu
processo decisório na escolha das alocações de recursos.
Os patronos do projeto no Brasil são: a Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP e o Banco ABN AMRO Real,
contando com o apoio especial do Instituto Brasileiro de Relações com

Investidores - IBRI e a facilitação da Fábrica Éthica Brasil - Consultoria em
Sustentabilidade.
Um grupo expressivo de patrocinadores nacionais está garantindo, no País, apoio
financeiro ao projeto, a saber: PREVI, PETROS, FUNCEF, FAPES, FUNDAÇÃO
COPEL, REAL GRANDEZA, FUNDAÇÃO CESP, POSTALIS, FUNDAÇÃO
ATLÂNTICO, FORLUZ, BANESPREV, CENTRUS, FUNDAÇÃO REFER, Banco ABN
AMRO REAL e CorpGroup Comunicação Corporativa.
Acreditamos que a resposta ao questionário será um passo significativo para
sancionar o comprometimento empresarial com a edificação de um mundo melhor,
garantindo, ao mesmo tempo, a perpetuidade do negócio e a sustentabilidade
econômico-financeira da organização.
Mais informações IBRI (11) 3106-1836
Luiz Valverde realiza palestra na Apimec SP
Luiz Henrique Valverde, vice-presidente do IBRI e gerente de Relações com
Investidores da Braskem, realizou palestra, em 6 de março, na 12ª turma do Curso de
Introdução ao Mercado de Capitais, na sede da APIMEC SP. O evento é uma
realização da Abrasca, Anbid, Apimec SP, IBGC e IBRI. O curso tem a coordenação
da vice-presidente da Apimec SP, Lucy Sousa.
Valverde fez palestra sobre “A Importância dos Profissionais de Relações com
Investidores”. Ele enfatizou que “o principal ativo de um profissional de RI é a sua
credibilidade junto aos agentes do mercado de capitais”. Para ele, “a chave para atrair
e manter investidores é a demonstração diária da dedicação da empresa em manter
seus acionistas -existentes e potenciais- bem informados”. Salim Ali, superintendentegeral do IBRI, realizou também apresentação do Instituto e falou sobre o Codim www.codim.org.br. O superintendente divulgou ainda que estão abertas as inscrições
para o MBA de Finanças, Comunicação e Relações com Investidores IBRI Fipecafi
(http://www.fipecafi.com.br/cursos/abertos/fci/). Salim Ali anunciou também que o IBRI
e a Abrasca iniciaram a organização do maior evento de RI da América Latina – o 8º
Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, que
ocorrerá dias 5 e 6 de junho, em São Paulo.
Participe na formulação da nova Sala de Imprensa
O site do IBRI terá em breve uma nova Sala de Imprensa. Jornalistas e associados
terão mais facilidade para acessar o clipping de notícias da entidade, press releases,
banco de dados e galeria de fotos. Envie sugestões do que deveria conter a nova
Sala de Imprensa! Participe!
Apimec MG cria Sala do IBRI
A ApimecMG (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado
de Capitais) criou a Sala do IBRI com indicação do site do IBRI, Livraria IBRI,
IBRINews, Revista RI, Coluna do IBRI no jornal Valor Econômico, Artigos de
Profissionais de RI e Mesa Redonda IBRI Revista Investidor Institucional. Acesse
http://www.apimecmg.com.br/ibri.aspx

Geraldo Soares participa de Júri de “Os bem-sucedidos”
Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI, participará do Júri da Promoção “Os
Bem-Sucedidos”, organizada pela revista Banco Hoje. O tradicional prêmio está em
sua 17ª Edição e serão escolhidos em reunião na Bovespa no próximo dia 23 de
março, às 12h30min, oito homenageados. A entrega dos certificados será realizada
cerca de 30 dias depois, de acordo com a agenda das autoridades que forem
convidadas.
Comissão dos 10 Anos do IBRI realiza primeira reunião
A Comissão dos 10 Anos do IBRI realizou sua primeira reunião –em teleconferênciano dia 13 de fevereiro. A Comissão trabalha em ritmo acelerado. O objetivo da
Comissão é preparar as comemorações dos 10 anos do IBRI que ocorrerá em 5 de
junho de 2007. A Comissão é composta pelos associados : Geraldo Soares,
Elizabeth Benamor, Natasha Nakagawa, Alexandre Germani, Roberto Gonzalez,
Andrea Pereira, Henrique Bastos, Marco Panza e Luiz Valverde; e pelos profissionais
Salim Ali, Rodney Vergili e Luiz Cardoso.
Geraldo Soares e Elizabeth Benamor representam IBRI na CVM
O presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, e a vice-presidente regional Rio de
Janeiro, Elizabeth Benamor, são os representantes do Instituto junto à CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) no recém-criado Comitê Consultivo de Educação.
Comissões do IBRI realizam reuniões em fevereiro
Julia Reid, presidente da Comissão Técnica, liderou em fevereiro teleconferência para
debater a Instrução Normativa 400 da Comissão de Valores Mobiliários. Natasha
Nakagawa, presidente da Comissão de Desenvolvimento Profissional, também,
realizou reunião que abordou análise de cursos específicos direcionados ao
profissional de RI. A Comissão Técnica do 8º Encontro Nacional realizou em fevereiro
teleconferência para formatar temas, nomes de palestrantes e estrutura geral do
evento que ocorrerá em São Paulo nos próximos dias 5 e 6 de junho. Marco
Geovanne, presidente da Comissão Internacional e Luiz Henrique Valverde, vicepresidente do IBRI SP, lideraram reuniões no dia 2 de março passado, para debater o
planejamento de eventos.
Plano Diretor de Mercado de Capitais tem link no site do IBRI
O site do IBRI abriu banner especial para o Plano Diretor de Mercado de Capitais.
Confira no www.ibri.com.br
Associado participe com artigos
Associado envie seu artigo sobre temas ligados à Profissão de Relações com
Investidores para a Comissão de Divulgação do IBRI. Participe !
imprensa@ibri.com.br Temos muitos canais de publicação de seus trabalhos.
Conheça o Regulamento Interno da Comissão de Divulgação no site do IBRI e
participe.

IBRI na mídia
O IBRI tem conseguido excelente visibilidade nos meios de comunicação e foi citado
em 39 notícias em janeiro de 2006, sendo 2 matérias em revistas; 14 em jornais e em
22 sites especializados. Uma das matérias foi a entrevista exclusiva de Geraldo
Soares, presidente do IBRI, ao programa Bloomberg Fórum, da Bloomberg
Television, em 25 de janeiro de 2006 (ver em Novidades www.ibri.com.br). O evento
Brazil Day foi destaque na revista NYSE Magazine de janeiro de 2006. Geraldo
Soares, presidente executivo do IBRI, concedeu entrevista ping-pong para a Revista
Razão Contábil.
(http://www.ibri.com.br/home/novidades/99925466_rc22_pg_06_10_entr.pdf)
Silvio Guerra, diretor regional IBRI MG e RI da Localiza, publicou uma série de artigos
no portal da ApimecMG. O artigo de Natasha Namie Nakagawa, diretora de
Desenvolvimento Profissional do IBRI, “RI: algumas dicas para minoritários” foi
publicado no Jornal Gazeta Mercantil (Coluna Animec) em 24/02/2006. O presidente
do Conselho de Administração do IBRI, João Pinheiro Nogueira Batista, concedeu
entrevista para a Revista Investidor Institucional em 22 de fevereiro passado.

Novos Associados do IBRI – 2006
Bem-vindos os novos associados do Instituto

1- Gerson Pedro Berti - Celesc - Diretor Econômico Financeiro de Relações
com Investidores
2- Fabio Romanin - Banco Bradesco S/A - Analista de Relações com
Investidores
3- Edina Rosaria dos Santos - Banco Bradesco S/A - Gerente Executiva
4- Sara Lizi Pires e Albuquerque Santos – Embratel - Especialista Financeira de
Relações com Investidores
5- Silvio Neto Bezerra Guerra – Localiza Rent a Car S/A – Relações com
Investidores
6- Alexandre Guimarães – Apimec DF – Presidente
7- José Luiz Homem de Mello – Pinheiro Neto Advogados – Advogado/Sócio

8- Roberto de Souza Gonzáles – CorpGroup – Diretor de Estratégia Social
9- Ricardo Florence dos Santos – Brasil Telecom S/A – Diretor-Adjunto de
Relações com Investidores
10- Alexandre Fernandes Rodrigues – Banco do Brasil – Gerente de Mercado de
Capitais
11- Ramon Sanchez Diez – Banco Santander Banespa – Vice-Presidente de
Planejamento Estratégico e Relacionamento com Investidores

IBRI apóia VIII Congresso Anefac
O IBRI está apoiando o VIII Congresso ANEFAC, que será realizado entre os dias 06
e 09 de abril de 2006, no Hotel Blue Tree Park, em Mogi das Cruzes (interior do
Estado de São Paulo).
O tema principal do VIII Congresso será “O Brasil que Queremos – Inovação,
Desafios e Responsabilidades”. Os associados do IBRI terão preço diferenciado na
inscrição, com desconto de 10% sobre o preço de não associados. Segue o link para
obter informações completas sobre o evento: www.anefac.com.br

