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Profissionais avaliam mercado no 8º Encontro de RI
Em função da importância dos avanços de governança corporativa para a expansão
de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs), o "8º Encontro Nacional de Relações
com Investidores e Mercado de Capitais" trará como tema central os cinco conceitos
que compõem a sigla TEMPS (Transparência, Eqüidade, Meritocracia, Prestação de
Contas e Sustentabilidade). O evento, reconhecido como o mais significativo do
mercado de capitais latino-americano, reunirá cerca de 600 pessoas em São Paulo
nos dias 5 e 6 de junho.
Promovido pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela
ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), o encontro pretende
acelerar as discussões relacionadas à governança, com base na teoria de que as
empresas ligadas a esse princípio tendem irreversivelmente à valorização. Ao
constatar a crescente expansão de IPOs, os indicadores do mercado de capitais
brasileiro apontam como causa direta o aumento de empresas ligadas aos conceitos
de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo.
Dessa forma, o desafio que preocupa cada vez mais as instituições é como
compreender e aplicar os cinco aspectos da evolução corporativa com eficácia. Para
tanto, seis painéis de debates conduzidos por expressivos especialistas brasileiros e
internacionais abordarão os tópicos "Cenários Políticos e Econômicos";
"Transparência versus Benefícios de Custeio de Capital"; "Equidade e Tratamento
Igualitário" e "Meritocracia – Gestão Profissional Voltada Para Resultados".

Serão também colocados em debate os seguintes temas: os impactos da Lei
Sarbanes-Oxley para os mercados de capitais no mundo; o papel dos Comitês de
Auditoria e dos Conselhos Fiscais; percepção do mercado e novas tendências
regulatórias; criação de valor para o acionista; responsabilidade social empresarial; e,
por fim, metodologia e resultados dos índices Bovespa e Dow Jones de
Sustentabilidade, tópico mediado por John A. Prestbo, editor e diretor da Dow Jones
Indexes e chairman do Dow Jones Index Oversight Committee. O ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, conduzirá a
abertura do evento.

IBRI debate “Estratégia de Sustentabilidade”
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) promove, em 19 de junho
próximo, das 09:30 às 12:00, no Crowne Plaza Hotel, o Seminário “Estratégia da
Sustentabilidade”.
Um dos destaques será a palestra de Eliezer Batista, ex-ministro das Minas e Energia
e consultor especial da CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) e ex-secretário de
Assuntos Estratégicos do Governo Federal brasileiro. Eliezer Batista integra o grupo
de líderes do processo de modernização industrial e logística no Brasil e é
reconhecido internacionalmente também por sua visão estratégica e capacidade de
articulação junto ao setor empresarial.
O seminário contará com a participação do engenheiro agrônomo Marco Antônio
Fujihara, diretor da Totum Sustentabilitas, que apresentará alguns dos mais
significativos casos práticos vividos por empresas.
Roberto Castello Branco, diretor de Relações com Investidores da CVRD, fará
palestra sobre “A construção da Cia. Vale do Rio Doce de hoje”.
De acordo com Eliezer Batista e Marco Antônio Fujihara, autores do livro “A
Estratégia da Sustentabilidade”, também assinado por Roberto Cavalcanti, vicepresidente sênior e CEO da Conservation International, em Washington (EUA), “o
sucesso do crescimento demográfico e econômico, a urbanização crescente do
planeta e suas demandas de energia e água, a globalização das redes de
comunicação e transporte dependem direta ou indiretamente da manutenção de uma
base sólida de recursos naturais e de ecossistemas funcionais”. Eles lembram que é
vital discutir a situação brasileira e a possibilidade de advogar, no País, novas formas
de uso e de conservação de terras, ecossistemas e biodiversidade. Diante da agenda
global da sustentabilidade as companhias brasileiras devem estar engajadas no
debate e procurar antecipar respostas.
"2º Prêmio IR Magazine Awards Brazil 2006" destaca indicados
O "2º Prêmio IR Magazine Awards Brazil 2006", realizado, em conjunto, pelo IBRI, IR
Magazine, Revista RI e PR Newswire, já divulgou as empresas e profissionais
indicados à premiação, que destaca os melhores desempenhos de comunicação com
os acionistas e as práticas de Relações com Investidores no Brasil.
O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas – FGV – conduziu

uma pesquisa independente com 250 analistas e investidores institucionais e 600
investidores individuais, no intuito de selecionar as melhores empresas e profissionais
de RI em diversas categorias.
Além da premiação, o Instituto da FVG divulgará por meio do relatório "Estudo de
Percepção do Investidor – Brasil 2006", patrocinado pelo The Global Consulting
Group – GCG – o andamento das práticas de RI no Brasil, importante contribuição
para o aprimoramento da função no mercado.
Durante o 8º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de
Capitais, nos dias 5 e 6 de junho, no Hotel Gran Meliá Mofarrej, em São Paulo , serão
conhecidos os vencedores em cada categoria. A Cerimônia de Premiação está
marcada para o dia 5, às 19 horas. O IBRI News divulga os indicados em cada
categoria.
Na categoria "Grand Prix do Melhor Programa de RI" em "Large Cap" foram
selecionados Banco Bradesco, Banco Itaú Holding Financeira, Cemig, Petrobras e
Companhia Vale do Rio Doce – CVRD.
Na modalidade "Small & Mid Cap", foram indicadas as empresas Eternit, IochpeMaxion, Marcopolo, Petroflex e Saraiva Livreiros.
Para o prêmio de "Melhor Executivo de RI" em empresas "Large Cap", os
profissionais Alfredo Setubal, do Banco Itaú Holding Financeira; Bruno Fusaro, da
Usiminas; Edina Biava, da Perdigão; Jean Philippe Leroy, do Banco Bradesco; e Luiz
Fernando Rolla, da Cemig foram os selecionados.
Dentro da modalidade "Small & Mid Cap" os destaques foram Carlos Zignani, da
Marcopolo; João Luis Ramos Hopp, da Saraiva Livreiros; Luiz Carlos Lopes e Márcia
Meirinho, da Petroflex; e Oscar Fontoura Becker, da Iochpe-Maxion.
Em "Melhor Desempenho em RI por um CEO ou CFO" foram escolhidos os seguintes
profissionais: Alfredo Setubal e Roberto Setubal, do Banco Itaú Holding Financeira;
Osvaldo Schirmer, da Gerdau; Roger Agnelli, da Companhia Vale do Rio Doce –
CVRD; e Wilson Ferreira Jr., da CPFL Energia.
Na categoria "Melhor Website de RI" os indicados foram: Banco Bradesco, Banco Itaú
Holding Financeira, Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, Petrobras e Telemar.
A premiação de "Melhor Governança Corporativa" elegeu Banco Bradesco, Banco
Itaú Holding Financeira, CPFL Energia, Lojas Renner e Natura.
Já os destaques para "Melhor Relatório Anual" são: Banco Bradesco, Banco Itaú
Holding Financeira, Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, Perdigão e Petrobras.
As empresas Cosan, Cyrela Realty, Energias do Brasil, Localiza e Nossa Caixa
concorrerão ao prêmio de "Melhor Desempenho em RI em Oferta Pública Inicial
(IPO)".
Na categoria "Melhor Encontro com a Comunidade de Analistas de Investimentos", os
indicados são: Banco Bradesco, Banco Itaú Holding Financeira, Cemig, Companhia
Vale do Rio Doce – CVRD e Petrobras.
Para a seleção de "Melhor Empresa em Responsabilidade Social Corporativa" os
escolhidos foram: Banco Bradesco, Banco Itaú Holding Financeira, Companhia Vale

do Rio Doce – CVRD, Natura e Petrobras.
Na categoria "Melhor Programa de RI para Investidores Individuais" as empresas
selecionadas foram: Banco Bradesco, Banco Itaú Holding Financeira, Companhia
Vale do Rio Doce – CVRD, Gerdau e Petrobras.
Por fim, no quesito "Maior Evolução em RI", foram indicadas as empresas Gol,
Grendene, Guararapes, Net e Tractebel.
A premiação recebe o patrocínio do Citigroup, Barron´s, Bovespa, , Georgeson, IBRI,
JPMorgan, KPMG, LaBranche & Co, Linklaters, PR Newswire, Revista RI, The Bank
of New York, The Global Consulting Group, Nasdaq, The Wall Street Journal, Gazeta
Mercantil, The New York Stock Exchange, Stern Stewart & Co e UBS.
Inicia-se a "3ª Pesquisa do Profissional de RI"
O IBRI e a FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras) iniciarão, durante o 8º Encontro, a "3ª Pesquisa do Profissional de RI",
que objetiva avaliar o estágio atual da atividade e do profissional de Relações com
Investidores no Brasil.
O IBRI conta com a participação de todos os profissionais de RI para a condução da
pesquisa. Para participar, é preciso preencher o questionário via on-line, por meio do
site do IBRI (www.ibri.com.br) – disponível a partir do dia 05 de junho – ou
encaminhar o questionário preenchido para o e-mail pesquisa@ibri.com.br. No 8º
Encontro será distribuída a todos os participantes uma via impressa que também
poderá ser respondida e entregue no estande do IBRI durante o evento.
Andréa Pereira assume diretoria do IBRI SP
Andréa Pereira, gerente de Relações com Investidores da Suzano Petroquímica, foi
convidada e aceitou -com todo dinamismo- o desafio de assumir a diretoria do IBRI
SP, em substituição a Angélica Perboni, RI da Nossa Caixa. Angélica Perboni
solicitou afastamento da diretoria para se dedicar a projetos profissionais e pessoais.
Desejamos à Andréa Pereira muito sucesso no novo desafio e agradecemos os
Excelentes serviços prestados ao IBRI em dois anos e meio por nossa estimada
Angélica Perboni.
Segue breve curriculum de Andréa Pereira:
Andréa Pereira é engenheira química formada pela UFRJ, com pós-graduação em
engenharia econômica e administração industrial também pela UFRJ e com MBA em
finanças corporativas no IBMEC.
Ingressou na Suzano Petroquímica em 1996 e atuou na área de Planejamento e
Operações, participando da concepção de estratégias de atuação e de novas
oportunidades de negócio para a Suzano Petroquímica, além do monitoramento das
operações das empresas controladas pela Suzano Petroquímica e de ações junto ao
mercado de capitais, organismos externos e governamentais. Desde setembro de
2005 assumiu a gerência de Relações com Investidores da Suzano Petroquímica.

Diretoria São Paulo reúne-se em 30 de maio
No dia 30 de maio passado, a diretoria do IBRI São Paulo reuniu-se, a partir das 20
horas, no restaurante Lellis Trattoria, para relatar as atividades desenvolvidas nos
quatro primeiros meses de 2006 e debater o programa de ação para o período maio a
agosto de 2006. Estiveram presentes: Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI;
Luiz Henrique Valverde, vice-presidente do IBRI SP; as diretoras Julia Reid, Camilla
Ferreira Mation e Andréa Pereira; Salim Ali, superintendente do IBRI; Luiz Roberto
Cardoso, assessor da diretoria do IBRI e Rodney Vergili, assessor de Comunicação
do IBRI.

Crescimento do número de Patrocinadores Anuais
Em 2006 ocorreu aumento do número de patrocinadores anuais do nosso Instituto, o
que denota valorização da atividade de RI. Atualmente, 13 empresas patrocinam o
Instituto, representando crescimento de aproximadamente 20% sobre 2005. Confira
abaixo os patrocinadores anuais do IBRI:
Arcelor, Banco do Brasil, Bradesco, Brasil Telecom, Cemig, Cia. Vale do Rio Doce,
Itaú, Itausa, Nossa Caixa, Petrobras, Souza Cruz, Suzano Holding e Unibanco.
Agradecemos muito a confiança e contribuição de todos os nossos apoiadores!
Geraldo Soares é destaque da revista Ações e Mercados
O presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, foi destaque de matéria sobre
Governança Corporativa publicada na primeira edição da revista Ações e Mercados,
lançada em maio deste ano. Ele apontou as práticas prioritárias entre grandes
empresas, com destaque para os altos custos para corporações que deixam de
adotar a governança corporativa.
A matéria ressalta ainda que a adoção de boas práticas para perpetuar os negócios é
um caminho irreversível para as companhias no Brasil. "As empresas top de linha já
se anteciparam e aquelas que não adotarem (a governança corporativa) vão acabar
sendo cobradas. O mercado está revendo os processos e discutindo", declarou o
presidente do IBRI à publicação. Leia a íntegra da matéria no site do IBRI, na área de
“Novidades”, ou pelo link:
http://www.ibri.com.br/home/novidades/107110648_entrevista_geraldo__revista_acoes__mercados.pdf

Boas Vindas aos novos associados!
Durante o ano de 2006, 57 novos profissionais se associaram ao nosso Instituto.
Abaixo a lista dos associados no último trimestre.
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Gerente do Produto INFOinvest
Marcelo Petraglia Siqueira da Silva
Bowne do Brasil
Gerente Geral
Silvia Emanoela Pereira de Paula Sewaybricker
CPFL Energia S/A
Especialista de RI
Guilherme Athia
Institucional Ltda
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Marcio Minoru Miyakava
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Diretor de Relações com Investidores
Vania Borgeth
BNDES
Chefe do Departamento de RI
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Veja oportunidade de trabalho as oportunidade para RIs
divulgadas pelo IBRI
O site do IBRI oferece periodicamente um banco de dados com oportunidades de
emprego em RI.
Confira as últimas vagas disponíveis: http://www.ibri.com.br/oportunidades/index.asp

IBRI apóia eventos de mercado
O IBRI tem apoiado os diversos eventos realizados no mercado de capitais. No
último dia 26 de maio, o Instituto apoiou a Visita Técnica à Usina da Arcelor Brasil,
em Juiz de Fora, Minas Gerais. Além da visitação às instalações, o encontro contou
com uma palestra proferida pelo vice-presidente executivo sênior, diretor de Negócios
de Aços Longos da empresa, Carlo Panunzi.
O IBRI apoiou, também, o seminário "Comunicado 14.259 BACEN", promovido pelo
IBEF SP (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças) no último dia 25 de maio. O
objetivo do evento foi discutir as determinações do Banco Central para que as
instituições financeiras identifiquem as necessidades de adequação às normas
internacionais promulgadas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e
pela International Federation of Accountants (IFAC).
A quinta edição do curso "Board Case" do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa), nos dias 08 e 09 de junho, recebe o apoio institucional do IBRI. O
encontro debate situações estratégicas.
Profissionais com reconhecida experiência no mercado vão debater as situações
apresentadas, de modo a envolver os participantes em conflitos de interesses, a fim
de ressaltar a importância da transparência em um Conselho de Administração. O
objetivo também é potencializar o papel das equipes como ferramenta eficaz para a
boa governança, além de abordar a estruturação e expor normas e regulamentos
sobre a formação destes grupos.
Para tanto, o "Board Case" contará com a presença de Ricardo Leal, doutor em
Administração pela COPPEAD/UFRJ e ex-professor da Georgetown University e

University of Nevada, nos Estados Unidos e membros do Conselho de Administração
das Indústrias Reunidas Orion S.A.
A Apimec SP realizará o seminário "A Anatel e suas Atividades", em 8 de junho, das
14 horas às 18 horas, na sede da instituição. O objetivo do evento é proporcionar
uma visão universal do funcionamento do setor de telefonia, bem como as atribuições
da Anatel, com foco na formação de tarifas e no acompanhamento e fiscalização das
empresas ligadas ao setor. Os interessados em participar devem entrar em contato
pelo telefone (11) 3107-1571 ou pelo email eventos@apimecsp.com.br.
Por fim o IBRI ofereceu apoio institucional ao "Encontro com Investidor – Braskem e
TAM", do dia 31 de maio, em São Paulo. O evento foi uma realização do INI (Instituto
Nacional de Investidores), que dá continuidade ao programa "Encontro com o
Investidor", realizado anteriormente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
O objetivo foi o de estreitar o contato de associados do INI e clientes de corretoras
parceiras com companhias abertas e aumentar seu conhecimento sobre o mercado
de ações. Para tanto, as empresas Braskem e TAM realizaram apresentações
conjuntas durante o encontro.

