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"3ª Pesquisa sobre o profissional de RI”
Participe da "3ª Pesquisa sobre o Profissional de RI"!
O objetivo é avaliar o atual estágio da atividade do profissional de Relações com Investidores
no Brasil. O questionário, realizado em conjunto pelo IBRI e a FIPECAFI (Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) pode ser preenchido por meio do site
www.ibri.com.br.
As respostas podem ser encaminhadas para o e-mail pesquisa@ibri.com.br, por fax (11) 31061127 ou pelo correio, para o seguinte endereço: Rua XV de Novembro, nº 233 - 4º andar Centro, São Paulo (SP) – CEP 01013-001. O IBRI considera imprescindível a participação de
todos os profissionais de RI para a condução dos estudos sobre a área no país.

Agende-se: IBRI realiza o seminário “Ratings de Governança Corporativa”
A Diretoria São Paulo do IBRI realizará o seminário “Verdades e Mitos sobre os Ratings de
Governança Corporativa”, agendado para o próximo dia 29 de agosto, com sede no
HotelCrowne Plaza, em São Paulo. Com o objetivo de ampliar a discussão sobre o assunto,
além de colocar em questão casos práticos e analisar sua viabilidade, o evento é dirigido a
profissionais de Relações com Investidores e demais profissionais interessados. Aguarde mais
informações em breve!

IBRI e Bloomberg realizam a 18º Encontro Informal: “Workshop Gourmet”
O IBRI e a Bloomberg realizam no próximo dia 25 de julho, às 18:30, no Espaço Laurent, o 18º
Encontro Informal “Workshop Gourmet”. Os participantes aprenderão com o premiado chef
Laurent Suaudeau três receitas e participarão de jantar de degustação. Participe ! Ligue (11)
3106-1836 ibri@ibri.com.br Vagas limitadas !

Diretoria SP realiza reunião no dia 17 de julho
A diretoria São Paulo do IBRI realizou em 17 de julho, às 20 horas, reunião preparatória do
seminário “Mitos e Verdades sobre os Ratings de Governança Corporativa” e debate sobre as
atividades do segundo semestre. A reunião foi liderada por Luiz Henrique Valverde, vicepresidente do IBRI e contou com a presença dos diretores –Andrea Pereira, Camila Ferreira
Mation, Julia Reid, Luiz Marciano Candalaft – do susperintendente-geral Salim Ali e do
assessor de Comunicação Rodney Vergili.

“Estratégia de Sustentabilidade” é tema de seminário do IBRI
No último dia 19 de junho, o IBRI realizou o seminário “Estratégia da Sustentabilidade”, em
São Paulo. O principal objetivo foi discutir o papel corporativo do desenvolvimento sustentável
no Brasil. O encontro, patrocinado pela Companhia Vale do Rio Doce, contou com palestras de
Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI; Roberto Castello Branco, diretor de Relações
com Investidores da Companhia Vale do Rio Doce; Marco Antonio Fujihara, diretor do Instituto
Totum e palestra especial do ex-ministro das Minas e Energia e consultor especial da
Companhia Vale do Rio Doce, Eliezer Batista. Leia mais informações na próxima edição da
Revista RI – nº. 101.

Vice-presidente do IBRI discursa no evento “Governança e Comunicação”
O vice-presidente executivo do IBRI, Luis Henrique Valverde, realizou palestra durante o
evento “Governança e Comunicação: O Valor do Acionista Com Responsabilidade Social
Corporativa”, organizado em conjunto pelo IBRI, Abracom (Associação Brasileira das Agências
de Comunicação) e PR Newswire, no último dia 29 de junho, no Hotel Gran Meliá Mofarrej, em
São Paulo.
Além de atentar para a importância da comunicação entre as empresas de capital aberto e
seus investidores, Valverde mencionou as atribuições do profissional de RI e transmitiu aos
participantes o panorama geral das atividades do IBRI no Brasil.

IBRI realizará reunião com Diretoria da CVM
No próximo dia 16 de outubro, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva do IBRI
estarão reunidos com a Diretoria da CVM – Comissão de Valores Mobiliários – a fim de discutir
tópicos de interesse comum visando ao aprimoramento do Mercado de Capitais e das
Relações com Investidores no Brasil.

IBRI e Bovespa realizam primeira reunião após convênio firmado
O IBRI e a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), depois de firmarem um Convênio de
Cooperação e Intercâmbio Operacional durante o “8º Encontro de RI”, realizaram a primeira
reunião da Comissão Permanente no último dia 10 de julho. O encontro contou com as
presenças do vice-presidente do IBRI, Luiz Henrique Valverde, e do superintendente-geral da
Entidade, Salim Ali. Entre os assuntos em discussão, entraram em pauta a atualização do
“Guia de RI” e a disponibilização de informações úteis aos profissionais de RI por meio do site
do Instituto.

Cursos de e-Learning da Fipecafi dão desconto de 20% para associados do IBRI
Os associados do IBRI receberão 20% de desconto em todos os cursos de e-learning
realizados pela FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras), que começam a partir de agosto.
Os seguintes cursos estão com inscrições abertas: Avaliação de Empresas; Contabilidade e
Tributação de Operações com Derivativos; Contabilidade para Não Contadores; Governança
Corporativa; Introdução ao Mercado Financeiro; Matemática Financeira e Orçamento
Empresarial.
Os interessados devem acessar o site www.efipecafi.org, mandar um e-mail para
elearning@fipecafi.org ou entrar em contato pelo telefone (11) 2184-2026. Para obter o
desconto, no momento de sua inscrição no curso desejado você deverá digitar no campo
<Código de desconto> o nº. 89715.

Silvio Guerra escreve artigo para a Gazeta Mercantil
O jornal Gazeta Mercantil publicou artigo escrito pelo diretor do IBRI Minas Gerais, Silvio
Guerra, com o título “Responsabilidade Social Empresarial e o Papel do RI”, na edição dos
dias 7, 8 e 9 de julho. No texto, Guerra salientou as práticas de desenvolvimento sustentável
adotadas para reduzir o desperdício, além de ressaltar a importância do profissional de RI na
orientação de estratégias coerentes. O IBRI convida seus associados/profissionais de RI que
desejarem publicar artigos técnicos, a enviar os mesmos para a Comissão de Divulgação no
ibri@ibri.com.br
(veja o regulamento interno: http://www.ibri.com.br/deliberacoes_atas/comissao_divulgacao.asp).

Confira as aulas ministradas pelo IBRI em MBA da Fecap
O IBRI foi convidado para ministrar aulas durante o MBA de Comunicação Corporativa
realizado pela FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) e pelo Comuniquese, em São Paulo. No dia 20 de julho, foram discutidos os seguintes assuntos: “Mercado de
Capitais”, apresentado pelo assessor da diretoria do IBRI, Luiz Roberto Cardoso; “O Papel do
IBRI e o profissional de RI”, por Salim Ali, superintendente-geral da Entidade; e, “A
Comunicação em RI” por Rodney Vergili, assessor de comunicação do IBRI.
No dia 29 de junho, o presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, detalhou os conceitos de
Relações com Investidores para os alunos do curso. Já no dia 04 de julho, Roberto Gonzalez,
associado do IBRI, ministrou aula sobre “Sustentabilidade”.

RI é tema do Programa TOP do Comitê de Educação da CVM
O presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, realizou palestra para participantes do
Programa TOP (Treinando os Professores) com o tema “Relações com os Investidores”, no dia
13 de julho passado, em São Paulo.
O Comitê Consultivo de Educação da Comissão de Valores Mobiliários foi criado em janeiro de
2006 pela Deliberação CVM nº. 498, tendo por missão desenvolver projetos para promover a
melhora da educação financeira da população, sendo formado por oito entidades do mercado.
No IBRI seus representantes são Geraldo Soares e Elizabeth Benamor, presidente e vicepresidente executivos, respectivamente. O Comitê já realizou algumas atividades como o
Townmeeting em Porto Alegre, no mês de março. Neste mês o Comitê desenvolveu o
Programa TOP que tem por objetivo atualizar conhecimentos referentes ao mercado de
capitais a professores universitários que lecionam matérias ligadas à área.
Durante o evento Geraldo Soares falou sobre a importância dos profissionais de Relações com
Investidores no mercado; apresentou ainda aos participantes o CODIM (Comitê de Orientação
para Divulgação de Informações para o Mercado) e enumerou os benefícios da comunicação
transparente entre empresas e o mercado. Natasha Namie Nakagawa, diretora de
Desenvolvimento Profissional do IBRI, representou a entidade no encerramento do Programa
TOP da Comissão de Valores Mobiliários no dia 14 de julho.

Confira os eventos apoiados pelo IBRI
O IBRI apoiou os seguintes eventos de entidades parceiras nos últimos dias: “Reunião com a
Previ”, da APIMEC – SP, no dia 12 de julho, e “IV Seminário Setorial de Mineração e
Siderurgia”, realizado pela APIMEC – MG, no dia 18 de julho.
Entre os eventos programados, a Entidade fornece apoio para o “19º Congresso da APIMEC”,
no Ceará, que acontece dias 24 e 25 de agosto. O “1º Seminário de Finanças Corporativas”,
da ANBID, com inscrições abertas e programação para 31 de agosto, e o encontro “Créditos
de carbono: Kyoto e não Kyoto”, da Trevisan Escola de Negócios, marcado para o próximo dia
28 de julho. Também recebem o apoio do IBRI a palestra “Perspectivas Econômicas para
2006” da Apimec-SP, dia 07 de agosto; Workshop “Governança e tecnologia na gestão de
finanças” da SCA Systema, dia 24 de agosto; I Congresso Brasileiro de Responsabilidade
Socioambiental nas Instituições Financeiras, dias 20 e 21 de setembro. . Confira todas as
programações no site do IBRI www.ibri.com.br .

