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O mundo gourmet no “18º Encontro Informal” do IBRI
O IBRI promoveu a décima oitava edição de seu tradicional “Encontro Informal” no último dia
25 de julho, no Espaço Laurent, em São Paulo. O evento reuniu profissionais de RI em um
“Workshop Gourmet”, conduzido pelo chef Laurent Suaudeau. O renomado chef internacional
proporcionou uma noite de aprendizado sobre os segredos do mundo gourmet, com posterior
degustação das receitas durante jantar de confraternização entre os participantes. O encontro
foi resultado de uma parceria entre o Instituto e a Bloomberg, e contou com o patrocínio da
revista “Bloomberg Markets” – uma publicação mensal em inglês especializada no mercado
financeiro e que circula para mais de 266 mil leitores em todo o mundo. “Empresas com ações
em bolsas brasileiras e estrangeiras são as maiores beneficiadas pela ferramenta de
comunicação integrada da revista”, informa Patrícia Medici, gerente comercial dos produtos de
mídia da Bloomberg para América Latina. Mais informações sobre o 18º Encontro Informal na
Revista RI de agosto de 2006.

Curso in company na Celesc atinge objetivo
O IBRI ministrou curso “in company” de “Relações com Investidores e Mercado de Capitais”,
entre os dias 17 e 28 de julho, na Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina). Participaram

das aulas 40 profissionais de diversas áreas da empresa, entre elas RI, jurídico, comunicação,
TI, contabilidade, compras, finanças e auditoria. Essa iniciativa veio reafirmar o objetivo do
Instituto, que é o de contribuir para o crescimento e valorização da função e do profissional de
RI. Mais informações sobre o curso “in company” na Celesc na Revista RI de agosto de 2006.

Participe da 3ª Pesquisa sobre o Profissional de Relações com Investidores !
O IBRI com o apoio da Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras) realiza a 3ª Pesquisa sobre os profissionais de Relações com Investidores. O IBRI
solicita a colaboração dos profissionais para responderem a pesquisa por meio do site
www.ibri.com.br. As respostas podem ser encaminhadas para o e-mail pesquisa@ibri.com.br,
por fax (11) 3106-1127 ou pelo correio, para o seguinte endereço: Rua XV de Novembro, nº
233 – 4º andar – Centro – CEP 01.013-001 – São Paulo – SP. O IBRI considera indispensável
a participação de todos os profissionais de RI para a condução dos estudos sobre a área no
país.

Presença internacional em Frankfurt e Madrid
O IBRI reforça sua presença internacional com a organização, em conjunto com a Abrasca
(Associação Brasileira das Companhias Abertas), Bolsa de Madrid e a Câmara de Comércio
Brasil-Alemanha, no dia 14 de novembro, de evento em Frankfurt (Alemanha), o “Brazil Day
Frankfurt 2006” e, no dia 16 de novembro, da “Tarde de Brasil en Latibex” em Madrid
(Espanha). A definição das datas ocorreu em reunião da Comissão Internacional do IBRI –
presidida por Marco Geovanne em 2 de agosto passado.

Apimec Nacional elege Tarcisio Beuren como Profissional de Relações com Investidores
Os membros da Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais) Nacional elegeram - Tarcisio Beuren para receber o Prêmio de
Profissional de Relações com Investidores do ano. Esta é a 33ª Edição do prestigiado Prêmio
Apimec Nacional. Beuren é associado ao IBRI e consultor técnico de Relações com
Investidores da Gerdau, cargo de nível gerencial. Ele é coordenador da equipe responsável por
todas as atividades da área, incluindo o atendimento a analistas e investidores no Brasil e no
exterior. Formado em Administração de Empresas, Tarcisio tem também vários cursos de
aperfeiçoamento na área de mercado de capitais e de Relações com Investidores em seu
curriculum. Trabalha na Gerdau há 25 anos, dos quais 20 anos dedicados à Área de Relações
com Investidores. A experiência profissional de Tarcisio Beuren se estende ainda à área
financeira em empresa industrial e instituição financeira, incluindo atividades de tesouraria,
operações de underwriting, análise de investimentos e operações de renda variável e de renda
fixa.
Alfredo Egydio Setubal, conselheiro e ex-presidente do IBRI (período 2000/2003) foi indicado
pelo Conselho da Apimec Nacional para receber o Prêmio Especial por relevantes serviços
prestados ao mercado de capitais. Alfredo Setubal já havia recebido o Prêmio Apimec Nacional
como melhor profissional de RI nos anos de 1999, 2002 e 2003. Setubal tem carreira de
sucesso de mercado de capitais e exerce atualmente também a presidência da Anbid
(Associação Nacional dos Bancos de Investimentos) e é diretor de Relações com Investidores
do Banco Itaú Holding Financeira S/A.
Os associados da Apimec Nacional escolheram a Cemig (Companhia Energética de Minas

Gerais) para receber o Prêmio Companhia Aberta. Wang Jiang Horng, da Bovespa, foi eleita
Profissional de Investimentos e o jornal Valor Econômico receberá o Prêmio Comunicação.
Parabéns para os premiados !

Elizabeth Benamor participa da posse de Maria Helena Santana
A vice-presidente do IBRI, Elizabeth Benamor, representou o Instituto durante a posse da nova
diretora da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Maria Helena Santana, no último dia 4 de
agosto. A cerimônia também contou com a presença do secretário-executivo do Ministério da
Fazenda, Bernard Appy. O IBRI parabeniza Maria Helena Santana pela recente conquista
profissional.

Associados têm desconto na compra de relatório da FGV
Já podem ser adquiridos os exemplares do “Estudo de Percepção do Investidor, Brasil 2006”,
fruto de uma pesquisa da FGV encomendada pela IR Magazine para avaliar as melhores
práticas de RI vigentes no mercado. Os associados do IBRI terão desconto de 20% na compra
do material do estudo, que reúne um relatório completo sobre a percepção da comunidade de
investimentos no Brasil. Para adquirir o Estudo contate a IMF Editora através do e-mail
ri@imf.com.br ou telefone (21) 2240-4347.

Novos títulos disponíveis na livraria
Já estão disponíveis na Livraria IBRI novos títulos para os associados. Entre os destaques, há
obras de autores como o Prof. Idalberto Chiavenato e também livro do Dr.Eliezer Batista, que
assina junto a outros especialistas o livro “Os caminhos da sustentabilidade no Brasil”
http://www.ibri.com.br/livraria/index.asp

Espaço Jurídico: Confira os destaques do 9º Boletim Pinheiro Neto
O 9º Boletim Pinheiro Neto, espaço de utilidade jurídica disponível no site do IBRI aos seus
associados, divulga como destaque em sua mais recente edição os certificados de depósito de
valores mobiliários (BDRs). O informativo traz ainda artigo com o tema “Cartas de Conforto
(Confort Letters) no Âmbito de uma Oferta Pública de Valores Mobiliários”. Acesse o boletim
por meio do link http://www.ibri.com.br/juridico/index.asp

Turmas de MBA RI Fipecafi IBRI fazem almoço de confraternização
Natasha Namie Nakagawa, diretora de Desenvolvimento Profissional do IBRI (Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores), organizou -em 29 de julho passado- almoço de
confraternização das turmas de MBA Fipecafi IBRI de Finanças, Comunicação e Relações com
Investidores. O encontro reuniu no restaurante Pirajá, zona oeste de São Paulo, os seguintes
profissionais e alunos do MBA: Alexandre Florence Diegues (GIP Digital – 4ª Turma do MBA
Fipecafi IBRI); Carla Fajardo (ABCP – 6ª Turma); Débora Regina Girotto (Unibanco - 5ª
Turma); Geraldo Magella (Bovespa – 5ª Turma); Harilton Rodrigues (Embraer – 4ª Turma);

José Silva (Klabin – 4ª Turma); Leonardo Costantini (Georg Fischer Piping Systems – 5ª
Turma); Mara Boaventura Dias (Pepsico – 5ª Turma); Maria Carolina Gonçalves (Grupo Ultra –
4ª Turma); Maria Luisa Mendes (Editora Abril – 6ª Turma); Paula Curiati (Novartis – 4ª Turma);
Rafael Weibert (Aracruz – 4ª Turma); Roberto Salomão (Banco Alfa – 4ª Turma) e Rodrigo
Christian Leite (Itaú – 5ª Turma).

“O Estado de S.Paulo” publica: “Relação com Investidor em alta cotação”
O jornal “O Estado de S.Paulo” publicou matéria de capa e manchete do Caderno Empregos
no domingo (dia 6 de agosto) com o título “Relações com Investidores em Alta Cotação”. A
matéria assinada pelos jornalistas Paulo Fortuna e Maria Carolina Abe contou com as
entrevistas de José Marcos Treiger, conselheiro do IBRI e Natasha Namie Nakagawa, diretora
de Desenvolvimento Profissional do IBRI. Leia a íntegra da matéria através do link:
http://www.ibri.com.br/home/novidades/113583286_ri_em_alta_cotacao.pdf

IR Magazine destaca trabalho do IBRI no CODIM
A IR Magazine de junho de 2006 publica matéria com o título “Self-regulating market” em que
destaca o trabalho do Codim (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao
Mercado) e a auto-regulação do mercado de capitais brasileiro. O Codim é coordenado pelo
IBRI – representado pelo presidente executivo Geraldo Soares e pela APIMEC (Associação
dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), representada pelo
presidente da APIMEC-SP, Haroldo Levy.

Luiz Cantidiano concede entrevista ao Diário Catarinense
O diretor do IBRI e ex-presidente da CVM, Luiz Leonardo Cantidiano, concedeu entrevista
exclusiva para a jornalista Estela Benetti do jornal Diário Catarinense do dia 30 de julho.
Cantidiano falou sobre as medidas necessárias para ajustar a economia, entre elas a
diminuição do Estado, as reformas fiscal e previdenciária, além da redução dos juros e do
“custo Brasil”. Segundo ele, esses fatores colocariam o país no mesmo patamar dos Estados
Unidos, onde 50% da população investe em ações. Cantidiano concedeu a entrevista após
participar do curso do IBRI “in company” na Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), em
Florianópolis
(SC).
Leia
a
íntegra
da
matéria
por
meio
do
link:
http://www.ibri.com.br/home/novidades/113073001_reportagem_luiz_cantidiano.pdf

José Marcos Treiger na revista Ações e Mercados
O conselheiro do IBRI e diretor de Relações com Investidores da Braskem, José Marcos
Treiger, concedeu uma entrevista exclusiva para a terceira edição da revista Ações e
Mercados. A publicação destacou as opiniões de Treiger sob o título “Desafios para o setor
Petroquímico não abalam Braskem”.

João Cox, conselheiro do IBRI, é o novo presidente da Claro
O ex-diretor de suporte aos negócios da Claro, João Cox, que é também conselheiro do IBRI,
assumiu oficialmente a presidência da operadora no último dia 1º de agosto. O cargo foi
anteriormente ocupado por Luis Cosjo, que retornou à sede da empresa, localizada no México,
onde assumirá novas responsabilidades na América Móvil, empresa a qual pertence a Claro. O
IBRI congratula o profissional pelo comando da operadora no Brasil.

Treiger é novo diretor de Relações com Investidores da CSN
José Marcos Treiger deixou a diretoria de Relações com Investidores da Braskem, onde
liderou a equipe de RI por quatro anos, para assumir em agosto a diretoria de Relações com
Investidores da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). Treiger é conselheiro do IBRI e um
dos mais ativos profissionais de RI, tendo contribuído para a internacionalização do mercado
de capitais brasileiro, sendo um dos idealizadores do Brazil Day que apresenta as empresas
abertas nacionais em Nova York.

Valverde assume a diretoria de Relações com Investidores da Braskem
Luiz Henrique Valverde, vice-presidente do IBRI SP, foi promovido em agosto de gerente a
diretor de Relações com Investidores da Braskem S/A. Valverde é engenheiro químico, atua no
setor petroquímico há 21 anos e especificamente em RI há 6 anos. Luiz Valverde foi gerente
de RI da Braskem desde a sua formação, em agosto de 2002. A área de RI da companhia
conta ainda com a gerente de Relações com Investidores, Luciana Ferreira. Luciana está na
Braskem há um ano e em RI desde 2000, tendo trabalhado em duas grandes empresas de
capital aberto brasileiras, nos setores de siderurgia e aviação. Valverde substitui a José
Marcos Treiger na diretoria de RI.da Brakem. Treiger assume a diretoria de RI da CSN.

Conteúdo de RI no site da Apimec-DF
O IBRI fechou parceria com a Apimec-DF (Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais do Distrito Federal) para disponibilizar conteúdo no site
institucional daquela entidade (www.apimecdf.com.br) . Em breve, o endereço eletrônico
contará com a “Sala do IBRI”, onde os visitantes poderão acompanhar as últimas notícias e
eventos relacionados ao Instituto.

Confira os eventos apoiados pelo IBRI
O IBRI apóia o evento “Desconsideração da Personalidade Jurídica e Responsabilidade Direta
de Sócios e Administradores: Usos e Abusos”, realizado em conjunto pela Abrasca
(Associação Brasileira das Companhias Abertas) e pela CNI (Confederação Nacional da
Indústria) no próximo dia 21 de agosto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site
www.abrasca.org.br.
O IBRI apóia também o evento do IBEF-SP - “Case Brasil Telecom – Café da Manhã”, que
será realizado no próximo dia 23 de agosto em São Paulo. Aos associados do IBRI será
concedido o mesmo valor de inscrição dos associados do IBEF-SP.

Outro encontro apoiado pela Entidade é o “19º Congresso Apimec”, agendado para os
próximos dias 24 e 25 de agosto, em Fortaleza (CE). Para ter acesso à programação e
inscrições, consulte o endereço eletrônico: www.congressoapimec2006.com.br/_apimec.php.
Já o “XIII Curso de Introdução ao Mercado de Capitais”, realizado pela Apimec-SP (Associação
dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais de São Paulo), em
conjunto com o IBRI e diversas entidades do mercado, de 11 a 26 de setembro, contará com
palestra sobre o profissional de RI do vice-presidente executivo do IBRI, Luiz Henrique
Valverde, além da moderação em painéis da Diretora de Desenvolvimento Profissional,
Natasha Nakagawa e da Diretora-SP, Camila Mation.
O seminário “China: oportunidades e desafios para as empresas brasileiras”, realizado pela
Apimec-RJ no próximo dia 22 de setembro, também conta com o apoio institucional do IBRI.
Os associados terão desconto especial no valor da inscrição.
Acesse a agenda completa de eventos no site do IBRI www.ibri.com.br

