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IBRI participa de seminário “Governança e Comunicação”
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), a ABRACOM (Associação Brasileira
das Agências de Comunicação) e a PR Newswire realizam o evento “Governança e
Comunicação: O Valor do Acionista com Responsabilidade Social Corporativa”, marcado para
o próximo dia 29 de junho, no Hotel Gran Meliá Mofarrej, em São Paulo. O evento ocorrerá das
8h30 às 11 horas e contará com palestra de Luiz Henrique Valverde, vice-presidente do IBRI.
O objetivo do encontro é debater as tendências de Governança Corporativa no mundo
enfocando as tendências européias, americanas e asiáticas. As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas pelo email contato@abracom.org.br ou pelo telefone (11) 3079-6839.

“8º Encontro de RI” atrai público recorde e define parceria com a Bovespa
O “8º Encontro Nacional de Relações com Investidores” – organizado pelo IBRI e pela
ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) nos dias 5 e 6 de junho –, atraiu
um número recorde de participantes. Estiveram presentes 620 inscritos, além de 44 jornalistas
no primeiro dia, e 11 no segundo. A forte demanda – que excedeu o número de vagas – foi

conseqüência dos temas abordados e do crescimento do mercado acionário pelo terceiro ano
consecutivo. Veja mais informações sobre este evento na próxima edição - número 101 - da
Revista RI!
O ambiente favorável foi confirmado pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Luiz Fernando Furlan. “O mercado de capitais brasileiro segue forte e tem contribuído
para a geração de empregos”. Durante o encontro, o IBRI firmou um convênio de cooperação
e intercâmbio operacional com a BOVESPA (Bolsa de Valores do Estado de São Paulo),
assinado por João Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI, por
Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI, e pelo superintendente-geral da BOVESPA,
Gilberto Mifano. Entre as medidas do acordo, destacam-se a atualização do “Guia de RI” e a
criação de cursos de capacitação para empresas interessadas em abrir capital.

Veja a relação dos Vencedores do IR Magazine Awards 2006 Brazil
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a IR Magazine, ao lado da PR
Newswire e da Revista RI, premiaram –em 05 de junho de 2006- os melhores profissionais de
Relações com Investidores durante o IR Magazine Awards 2006 Brazil, no Hotel Gran Meliá
Mofarrej, em São Paulo – SP. Confira os vencedores do prêmio:
Gran prix do melhor programa de relações com investidores (de empresas “large cap”)
Vencedor: Banco Itaú Holding Financeira
Menções honrosas: Banco Bradesco / Cemig / Petrobras / Companhia Vale do Rio Doce –
CVRD
Gran prix do melhor programa de relações com investidores (de empresas “small & mid cap)
Vencedor: Marcopolo
Menções honrosas: Eternit / Iochpe-Maxion / Petroflex / Saraiva Livreiros
Melhor executivo de relações com investidores (de empresas “large cap”)
Vencedor: Luiz Fernando Rolla (Cemig)
Menções honrosas: Alfredo Egydio Setubal (Banco Itaú Holding Financeira) / Bruno Fusaro
(Usiminas) / Édina Biava (Perdigão) / Jean Philippe Leroy (Banco Bradesco)
Melhor Executivo de relações com investidores (de empresas “small & mid cap”)
Vencedor: Carlos Zignani (Marcopolo)
Menções honrosas: João Luis Ramos Hopp (Saraiva Livreiros) / Luiz Carlos Lopes (Petroflex) /
Márcia Meirinho (Petroflex) / Oscar Fontoura Becker (Iochpe-Maxion)
Melhor desempenho em relações com investidores por um CEO ou CFO
Vencedor: Roberto Setubal (Banco Itaú Holding Financeira) / Wilson Ferreira Jr. (CPFL
Energia)
Menções honrosas: Alfredo Egydio Setubal (Banco Itaú Holding Financeira) / Osvaldo Schirmer
(Gerdau) / Roger Agnelli (Companhia Vale do Rio Doce – CVRD)
Melhor empresa em responsabilidade social corporativa
Vencedor: Companhia Vale do Rio Doce – CVRD
Menções honrosas: Banco Bradesco / Banco Itaú Holding Financeira /
Natura / Petrobras
Melhor governança corporativa
Vencedor: Natura

Menções honrosas: Banco Bradesco / Banco Itaú Holding Financeira / CPFL Energia / Lojas
Renner
Melhor website de relações com investidores
Vencedor: Petrobras
Menções honrosas: Banco Bradesco / Banco Itaú Holding Financeira / Companhia Vale do Rio
Doce – CVRD / Telemar
Melhor relatório anual
Vencedor: Petrobras
Menções honrosas: Banco Bradesco / Banco Itaú Holding Financeira / Companhia Vale do Rio
Doce – CVRD / Perdigão
Melhor encontro com a comunidade de analistas de investimentos
Vencedor: Banco Itaú Holding Financeira
Menções honrosas: Banco Bradesco / Cemig / Companhia Vale do Rio Doce – CVRD /
Petrobras
Melhor desempenho em relações com investidores numa oferta pública inicial (IPO)
Vencedor: Localiza
Menções honrosas: Cosan / Cyrela Realty / Energias do Brasil / Nossa Caixa
Maior evolução em relações com investidores
Vencedor: Grendene / Tractebel
Menções honrosas: Gol / Guararapes / Net
Melhor programa de relações com investidores para investidores individuais
Vencedor: Petrobras
Menções honrosas: Banco Bradesco / Banco Itaú Holding Financeira / Companhia Vale do Rio
Doce – CVRD / Gerdau
O prêmio da IR Magazine 2006 Brazil teve os seguintes patrocinadores:
The Bank of New York; Barron’s; Bovespa; Citigroup; Gazeta Mercantil; Georgeson; The Global
Consultin Group; IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores); JPMorgan; KPMG;
LaBranche & Co; Linklaters; Nasdaq; The New York Stock Exchange; PR Newswire; Revista
RI; Stern Stewart & Co; The Wall Street Journal e UBS.
Veja cobertura completa do Evento na próxima edição - número 101 - da Revista RI!

IBRI promove debate sobre sustentabilidade
O IBRI promoveu no último dia 19 de junho o seminário “Estratégia da Sustentabilidade”, que
contou com a presença do ex-ministro e consultor da CVRD (Companhia Vale do Rio Doce),
Eliezer Batista, além de reunir os principais conhecedores do assunto no país. Realizaram
palestras no evento também Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI; Roberto Castello
Branco, diretor de Relações com Investidores da Vale do Rio Doce e Marco Fujihara, diretor da
Totum Sustentabilitas. O objetivo foi ampliar a discussão sobre o desenvolvimento sustentável
no Brasil e sua influência sobre as decisões dos investidores. O evento contou com o
patrocínio da Companhia Vale do Rio Doce.

“3ª Pesquisa sobre o perfil do profissional de RI” pode ser preenchida via on-line
Com o objetivo de avaliar o estágio atual da atividade e do profissional de Relações com
Investidores no Brasil, o IBRI e a FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras) deram início à "3ª Pesquisa do Profissional de RI", disponível no site
do Instituto (www.ibri.com.br) desde o dia 05 de junho, ocasião de abertura do “8º Encontro de
RI”. Além da opção de preenchimento do questionário via site do IBRI na internet, os
participantes podem encaminhar as respostas para o e-mail pesquisa@ibri.com.br, por fax (11)
3106-1127 ou pelo correio para: Rua XV de Novembro, nº 233 - 4º andar - Centro, CEP 01013001 - São Paulo (SP). O IBRI solicita a participação de todos os profissionais de RI para a
condução da pesquisa, a fim de contribuir para os estudos sobre a área no Brasil.

João Nogueira Batista realiza palestra em seminário da APIMEC SP
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI e diretor de
Relações com Investidores da Suzano Holding, realizou palestra, em 26/06/2006, durante o
seminário “Modelos de Governança Corporativa – Qual se ajusta melhor?, apoiado pelo IBRI e
organizado pela Apimec-SP em parceria com o IFC (International Finance Corporation) e
OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development). Marco Antonio de Almeida
Panza, diretor financeiro do IBRI, foi moderador do seminário. Durante sua palestra, João
Nogueira Batista declarou que o principal objetivo da Governança Corporativa é promover o
alinhamento de interesses. Ele lembrou que o “aprimoramento da Governança Corporativa é
um processo contínuo”. A Governança Corporativa alavanca o valor da empresa, facilita o
acesso a recursos e contribui para a redução do custo de capital. Nogueira Batista frisou que
“não há modelo único de Governança Corporativa, depende do contexto no qual a empresa
está inserida”. Alem disso, a cultura da empresa precisa ser considerada e respeitada ao longo
do processo de aprimoramento das práticas de Governança. “Comprometimento da alta
administração é a condição sine qua non para a implementação de boas práticas de
Governança Corporativa”, concluiu João Nogueira Batista, presidente do Conselho de
Administração do IBRI.

Revista Capital Aberto publica artigo de Marco Geovanne
A Revista Capital Aberto – edição de junho de 2006 – publica artigo de Marco Geovanne
Tobias da Silva, vice-presidente do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e
gerente de Relações com Investidores do Banco do Brasil com o tema: “Quem está olhando
para o varejo? É hora de rever conceitos e incentivar a inclusão do investidor pessoa física”.
Leia o artigo:
http://www.ibri.com.br/artigos_materias/contribuicoes_associados/110044751_ibri.jpg

IBRI divulga encarte da Gazeta Mercantil
O IBRI divulga em seu site, em formato PDF, encarte publicado pelo jornal Gazeta Mercantil
com o tema “As Melhores Relações com Investidores”. O caderno destaca a importância da

informação para o mercado acionário. O suplemento, que foi enviado aos associados por
correio, pode ser acessado através do link
www.ibri.com.br/home/novidades/108821517_teste.pdf.

Site do IBRI ganha “Sala de Imprensa”
A partir de agora, o site do IBRI (www.ibri.com.br) conta com um novo espaço: a “Sala de
Imprensa”, desenvolvida para orientar jornalistas de todo o país a encontrar as principais
informações e materiais de divulgação sobre o Instituto. A página também possui resultados de
pesquisas, imagens e biografias dos membros do IBRI.

Atividades do “Programa TOP” acontecem em julho
O IBRI realiza em conjunto com entidades do Comitê Consultivo de Educação da CVM o
“Programa TOP – Treinando os Professores”, com atividades programadas entre 10 e 14 de
julho na sede de diversas entidades. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de projetos que
promovam melhores padrões de educação financeira para a população. As atividades são
dirigidas a profissionais que lecionam disciplinas sobre o mercado de capitais em instituições
de ensino superior. No dia 13 de julho, o IBRI fará uma apresentação sobre a importância dos
profissionais de RI no Mercado de Capitais. A programação completa pode ser encontrada no
site www.bmf.com.br/programaTop/index.asp.

IR Magazine destaca o “8 º Encontro de RI”
O “8º Encontro Nacional de RI” foi destaque de coluna publicada pela revista internacional IR
Magazine, que pode ser lida por meio do site do IBRI pelo seguinte endereço:
www.ibri.com.br/home/novidades/109433805_ir_magazine.jpg. A publicação confirmou a
liderança do encontro na América Latina e ressaltou a importância dos painéis apresentados
durante o evento.

Regulamentos internos podem ser encontrados no site do IBRI
Os regulamentos internos da Comissão de Divulgação e da Comissão Internacional,
respectivamente, já estão disponíveis no site do IBRI por meio dos endereços:
www.ibri.com.br/deliberacoes_atas/comissao_divulgacao.asp e
www.ibri.com.br/deliberacoes_atas/comissao_internacional.asp
A disponibilização destes regulamentos reafirmam a busca continua na criação de uma
estrutura que tenha como objetivo as melhores práticas de Governança Corporativa no
Instituto.

Espaço Jurídico: IBRI divulga “8º Boletim do Pinheiro Neto”
Já está disponível no site do IBRI o “8º boletim do Pinheiro Neto”, um espaço jurídico dedicado

aos associados do Instituto, resultado da parceria entre o escritório Pinheiro Neto Advogados e
o IBRI. O boletim pode ser encontrado na página:
www.ibri.com.br/juridico/pdf/Boletim_8_Fevereiro_Abril_06.pdf

Confira os cursos realizados por membros do IBRI
O IBRI realizou no último dia 1º de junho o “Curso de Conselheiros de Administração”,
ministrado por Henrique Bastos, diretor-xecutivo da Entidade, e Salim Ali, superintendente
geral. No dia 20 de junho, Luiz Roberto Cardoso, assessor da diretoria executiva, Salim Ali,
superintendente-geral e Rodney Vergili, assessor de comunicação do IBRI realizaram palestras
no “MBA de Comunicação Corporativa” da FECAP / Comunique-se.

Geraldo Soares almoça com novo presidente da Souza Cruz
O presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, participou de almoço com o novo presidente
da Souza Cruz, Andrew Grav, no último dia 31 de maio, no Rio de Janeiro. Durante o encontro,
a empresa reafirmou o compromisso de manter um bom relacionamento com o IBRI,
profissionais de RI e investidores

Daniela Sabbag assume DRI do Grupo Pão de Açúcar
Daniela Sabbag, ex-gerente de Relações com Investidores do grupo Pão de Açúcar, acaba de
assumir a DRI (Diretoria de Relações com Investidores) da empresa, ocupada anteriormente
por Fernando Tracanella. O IBRI parabeniza a profissional pela relevante conquista.

IBRI apóia eventos de entidades parceiras
O IBRI buscando levar ao seu associado a agenda de eventos do mercado de capitais, tem
prestado o apoio as diversas entidades parceiras. Confira a agenda: 30 de maio, “JantarPalestra com o Professor Roberto Macedo”, realizado pela ANEFAC; 08 de junho, “A Anatel e
suas Atividades”, realizado pela Apimec-SP; 26 de junho, “Modelos de Governança
Corporativa – Qual se ajusta melhor?”, realizado pela Apimec-SP; 29 de junho, “Como a CVM
pode auxiliar o mercado e seus participantes”, realizado pela Apimec-SP; 29 de junho, “O
conceito fiduciário num mundo de leis incompletas”, realizado pelo IBGC; 18 de julho, “IV
Seminário Setorial de Siderurgia e Mineração”, da Apimec-MG.

