PERSPECTIVAS DO AMBIENTE ECONÔMICO
E DINÂMICA DO MERCADO DE CAPITAIS

Data: 18/Fev/2016

EM 2016

Local: Av. Pres. Juscelino Kubitschek,
2235/2041 - 27º Andar - Sala R13 - São Paulo

Horário: 8h30 às 10h30

Evento Gratuito – Vagas Limitadas por Empresa.
Inscrição por meio do email: mailing@ibri.com.br

Palestrantes

Daniel Gewehr
É Chefe de Estratégia para Ações no Brasil e Chefe Latam para o Setor de Bens de Capital no Santander.
Daniel possui mais de 15 anos de experiência como analista de ações, tanto do lado da gestão (buy-side)
quanto como analista de corretora (sell-side). Antes de ingressar no Santander em 2007, Daniel trabalhou
como reponsável pela área de análise de renda variável no fundo de pensão Gerval (grupo Gerdau) e na
Solidus Corretora por 4 anos como analista sell-side. Daniel formou-se com láurea acadêmica e possui
mestrado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Daniel possui
cursos executivos/extensão pelas universidades de Harvard, Columbia e Chicago.

Luciano Sobral
Iniciou sua carreira em 2001 na tesouraria do Banco Santander. Em 2005 transferiu-se para o departamento econômico, onde foi estrategista de renda fixa e economista. Em 2007 juntou-se à equipe que fundou a
Fram Capital, uma gestora de recursos independente. Foi sócio da Fram Capital até 2013, atuando como
gestor de fundos multimercado e de renda fixa. Voltou ao departamento econômico do Santander em
2015. É mestre em administração pública em desenvolvimento internacional (MPA/ID) pela Harvard Kennedy School e bacharel em economia pela FEA-USP.

Bruno Brasil
É membro do Conselho de Administração do IBRI e RI da Cia. Hering. Atua como profissional de relações
com investidores há mais de 8 anos em diversas empresas listadas como o Grupo Pão de Açúcar e a
TOTVS. Concluiu seu MBA em Administração pela FGV em 2006, sendo bacharel em Administração pela
PUC-SP.
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