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Evento do IBRI em Madrid conta com a participação de empresas brasileiras
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realiza, no próximo dia 16 de
novembro, em Madrid (Espanha), a "Tarde de Brasil en Latibex". Já estão confirmadas as
participações das seguintes empresas: Aracruz, Banco do Brasil, Bradesco, Cemig,
Companhia Vale do Rio Doce, Eletrobrás, Gerdau, Net, Petrobras, Suzano Petroquímica e
Ultrapar. Para mais informações contate o IBRI pelo e-mail ibri@ibri.com.br.

Workshop debate prêmio IR Magazine Awards: Agende-se
O IBRI realiza, em parceria com a IR Magazine e a Revista RI, o Workshop IR Magazine
Awards Brazil 2006. A iniciativa objetiva detalhar os critérios adotados na segunda edição do
prêmio IR Magazine Brazil Awards, realizado durante o 8° Encontro Nacional de Relações com
Investidores, em 2006.
Além de apresentar as percepções do mercado em relação à política de relações com
investidores das empresas brasileiras, quatro painéis temáticos demonstrarão cases de
empresas vencedoras.
O fórum será uma oportunidade para entender e discutir melhorias para a próxima edição do
prêmio. O evento ocorre das 14 horas às 18 horas, do dia 27 de novembro, no Crowne Plaza
Hotel (Rua Frei Caneca, 1360 – São Paulo). Mais informações na secretaria do IBRI, telefone
(11) 3106-1836.

IBRI e Universidade Federal de Minas Gerais assinam acordo
No dia 26 de outubro, o IBRI e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) assinaram
termo de cooperação entre as entidades, em Belo Horizonte. Dentre os termos do acordo,
estão previstos cursos, seminários e palestras aos professores e alunos da UFMG, com o
intuito de formação e divulgação das práticas de Relações com Investidores, além da
realização de pesquisas voltadas à área, promovidas pelos integrantes do Laboratório de
Finanças da universidade. Este acordo foi capitaneado pelo Vice-Presidente Bruno Fusaro em
conjunto com a diretoria regional de Minas Gerais.

Prazo de inscrições para o Prêmio Imprensa é prorrogado
As inscrições para a primeira edição do Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor, iniciativa
do Comitê Consultivo de Educação, foram prorrogadas até o dia 30 de novembro.
Os jornalistas interessados em concorrer à premiação devem enviar
juntamente
com
a
ficha
de
inscrição,
http://www.bmf.com.br/PremioImprensa/index.asp. Cada participante poderá
apenas uma das categorias – Mídia Impressa Rio/São Paulo, Mídia Impressa
Online.

seus trabalhos,
pelo
site
inscrever-se em
Nacional e Mídia

Os vencedores ganharão uma Bolsa de Estudo do MBA "Derivativos e Informações
Econômico-Financeiras", curso de pós-graduação lato sensu oferecido pela Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F), em parceria com a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e
sob a responsabilidade pedagógica da Fundação Instituto de Administração (FIA). O programa
do curso inclui viagem técnica, com visita às principais bolsas de derivativos dos Estados
Unidos.

Pesquisa INI avalia perfil dos investidores
O IBRI presta apoio à Reunião do Conselho de Administração do INI (Instituto Nacional de
Investidores), que ocorre na manhã do dia 31 de outubro, em São Paulo. Na ocasião, serão
demonstrados os dados obtidos pela Pesquisa INI, que avaliou o perfil dos investidores, nível
de renda e instrução, além dos hábitos de investimento.
A pesquisa marca as comemorações do segundo ano de atividades do INI. Durante a
oportunidade serão apresentados também os demais produtos e serviços oferecidos pelo INI.
A reunião terá início às 8h30 e será realizada na Bolsa de Valores de São Paulo, Rua XV de
Novembro, 275 - 1º andar - Salão de Eventos, Centro – São Paulo.

Revista Foco produz especial sobre RI
A edição da segunda quinzena de setembro da Revista Foco produziu um encarte especial
sobre Relação com Investidores. O destaque foi dado ao aumento das funções dos RI´s nas
empresas em virtude do fortalecimento da governança corporativa no país. Dados obtidos em
pesquisa feita no ano de 2003 pelo IBRI e pela FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis Atuariais e Financeiras) foram utilizados para ilustrar a nova realidade da profissão.
Em entrevista, Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI, atentou para a valorização dos
RI´s. Segundo ele, o profissional da área é essencial para as empresas que não querem
perder o valor de suas ações.

IBRI participa da ExpoMoney Minas Gerais
Bruno Fusaro, vice-presidente do IBRI, estará presente à segunda edição da ExpoMoney
Minas Gerais. Ele participará do evento especial “Abertura de Capital como Mecanismo de
Viabilização de Investimentos e Profissionalização da Empresa”, com o painel “O que é
necessário para abrir capital?”, no dia 26 de outubro, às 16h30. A ExpoMoney, reúne
investidores de todos os níveis, acontece entre os dias 25 e 27 de outubro, no Minascentro
(Rua Guajajaras, 1022 - 3º andar), em Belo Horizonte. Mais informações podem ser obtidas
pelo link http://www.expomoney.com.br/bh2006/.

Confira entrevista exclusiva com o presidente da ExpoMoney
A quarta edição da ExpoMoney em São Paulo atingiu recorde de público. Nos três dias de
realização, entre 28 e 30 de setembro, a feira ofereceu 157 apresentações, reuniu 17,9 mil
pessoas e contou com a participação de 14 empresas de capital aberto, 20% a mais do que no
ano passado.
O perfil do investidor que compareceu ao Centro de Convenções Frei Caneca dividiu-se em:
9% arrojados (alto risco), 28% atuantes (médio risco), 42% moderados (baixo risco) e 22%
conservadores (avesso a risco). Os participantes de clubes de investimento representaram 6%
e com previdência privada 30%. Já os que pretendem fazer previdência privada no futuro
foram 43% dos visitantes. Neste ano as mulheres já responderam por 31% dos participantes,
contra 24% do ano passado.
Abaixo, confira entrevista com Robert Dannenberg, presidente da Tradenetwork, empresa
organizadora da ExpoMoney.
1) Como avalia os resultados da 4ª ExpoMoney São Paulo em termos de público
participante, empresas e palestras?
Neste ano, superamos em 20% as nossas previsões de público, tivemos um avanço
importante da participação de mulheres, atingindo 31% dos participantes. As palestras estão a
cada ano mais demandadas e os nossos palestrantes estão se empenhando em traduzir
melhor as diversas questões do mercado para o nosso público. Recebemos diversos e-mails
elogiando nossos palestrantes e o conteúdo das apresentações. Em 2006, tivemos mais

empresas de Capital Aberto, totalizando 14, que se apresentaram aos participantes. Os
departamentos de RI estão de parabéns, pois recebemos muitos elogios pela presença deles,
contribuindo significativamente para o desenvolvimento do mercado, para a inclusão de novos
investidores, pela ampliação na transparência e principalmente pelo respeito ao pequeno
investidor.
2) A ExpoMoney registrou apresentações de empresas diretamente para os
investidores e houve também um concurso que se concorreu a compra de ações?
Quais os objetivos dessas promoções?
Nosso objetivo principal é a educação financeira das pessoas físicas. Para isso, utilizamos
diversos mecanismos para incentivar o maior conhecimento do mercado e das empresas
participantes, logo o incentivo em ações das empresas fez um enorme sucesso em nossa
estratégia. Criamos uma forma de interação entre os participantes e as empresas, ampliamos
o interesse dos participantes em entender melhor o negócio e as estratégias apresentadas
pelas empresas de capital aberto.
3) Quais as próximas ExpoMoney programadas para este ano?
Estão programadas para este ano as seguintes ExpoMoney:
Expo Money BH – 25 a 27 de outubro
Expo Money Porto Alegre – 21 e 22 de novembro
Expo Money Foz do Iguaçu – 07 e 08 de dezembro
IBRI participa do Simpósio Internacional de Governança Corporativa
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI (Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores) e co-presidente da Suzano Petroquímica, e Geraldo
Soares, presidente executivo do IBRI e superintendente de Relações com Investidores do
Banco Itaú Holding Financeira S.A., participaram do “Simpósio Internacional de Governança
Corporativa” no dia 19 de outubro, na FEA – USP (Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo). O Simpósio fez parte das comemorações de 60
anos da FEA -USP.
Geraldo Soares realizou palestra no painel “Governança Corporativa nas Empresas
Familiares”. Para o presidente executivo do IBRI, o processo sucessório é um item avaliado no
“Family Office” e as boas práticas de governança corporativa criam valores para as
companhias.
O painel “Governança Corporativa nas Empresas” contou com a participação de João Pinheiro
Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI. Em sua palestra,
Nogueira Batista afirmou que alinhar interesses de todos os stakeholders (públicos
estratégicos) é o papel da governança e que não há modelo único de atuação. Eliseu Martins,
pesquisador da Fipecafi e professor de Contabilidade da FEA-USP foi o mediador do painel.
Eliseu Martins concluiu que o seminário apresentado pelos profissionais debateu, além do
histórico de algumas empresas, aspectos conceituais de governança. Segundo ele, um dos
desafios é romper “resistências” e, assim como Nogueira Batista, frisou que não existe modelo
único de governança.

8° Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual
João Pinheiro Nogueira Batista, presidente do Conselho de Administração do IBRI, prestigiou a
solenidade de entrega da oitava edição do Prêmio Abrasca Melhor Relatório Anual, realizado
no dia 17 de outubro, na Bovespa, em São Paulo.
Entre as empresas premiadas estão CEMIG e Votorantim Celulose e Papel, que dividiram o
primeiro lugar da categoria Companhias Abertas. Já na categoria Empresa Fechada, a grande
vencedora foi a Serasa.

IBRI presente nos principais veículos de comunicação do país
No mês de setembro, o IBRI foi citado por mais de doze veículos de grande circulação no país
voltados para a área financeira. Das matérias publicadas, seis foram divulgadas em jornais
impressos, três em revistas segmentadas e oito nos principais sites.

Conheça a agenda de apoios do IBRI
No Rio de Janeiro, o IBRI apóia o programa “Encontro com o Investidor”, iniciativa do Instituto
Nacional dos Investidores. Durante a ocasião, as empresas CPFL Energia e Companhia Vale
do Rio Doce farão apresentações especiais. O encontro será no dia 26 de outubro, a partir das
18 horas, no Centro de Convenções Bolsa do Rio (Praça XV de Novembro, 20).
Durante os dias 20 e 21 de novembro, o IBRI apoiará o curso intensivo “Conselhos de
Administração e seus Comitês”, promovido pela Trevisan Escola de Negócios. O evento
acontece das 9 horas às 18 horas, na sede da escola (Rua Bela Cintra, 934 – São Paulo).
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: seminários@trevisan.edu.br.
O IBRI apóia o terceiro seminário internacional da Apimec-SP intitulado “As Convergências das
Normas Contábeis”. O evento acontece no próximo dia 29 de novembro.
No dia 10 de novembro, no Rio de Janeiro, o IBGC realizará o evento “Casos práticos de
governança em empresas familiares”. Também no dia 23 de novembro, a Anefac realizará o
evento “Pontos de atenção para o encerramento das demonstrações contábeis de 2006”, na
período da manhã em São Paulo.
Para conhecer a agenda completa de apoios do IBRI, acesse o link “Agende-se” na home page
do IBRI - www.ibri.com.br.

