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IBRI homenageia expoentes do mercado
de capitais brasileiro
O mercado de capitais perdeu dois grandes proﬁssionais, falecidos recentemente, cujas valiosas
contribuições serão para sempre exaltadas: Luiz Leonardo Cantidiano, ex-presidente da CVM
(Comissão de Valores Mobiliários) e membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética
do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), e Ronaldo Augusto da Frota Nogueira,
fundador do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e presidente do Conselho da
Revista RI, que participaram ativamente da história do IBRI e do mercado de capitais.
Luiz Cantidiano – “Cantidiano era um profundo conhecedor do mercado de capitais e de suas regras,
além de possuir experiência proﬁssional diferenciada. Conhecia a legislação como poucos, fazendo
análises históricas profundas”, recorda-se Geraldo Soares, membro do Comitê Superior de Orientação,
Nominação e Ética do IBRI.
Cantidiano foi diretor da CVM entre 1990 e 1991 e ajudou a montar o Anexo IV, uma evolução
regulatória que facilitou a entrada do investimento estrangeiro na bolsa brasileira. Também colaborou
com a elaboração da LGT (Lei Geral de Telecomunicações), o arcabouço regulatório necessário para
a privatização da Telebras em 1998.
Entre os anos de 2002 e 2004, foi presidente da CVM e, no período, regulamentou os fundos de private
equity e os instrumentos de securitização. Foi Cantidiano quem criou a ﬁgura do market maker (formador
de mercado) e quem publicou a Instrução CVM 400, que atualizou as regras para o processo de aberturas
de capital. Também foi o consultor jurídico do grupo que concebeu e criou o Novo Mercado.
“Foi autor de diversos livros e teve papel importante para a história do IBRI, sendo seu nome uma
referência na área de Direito Societário e de Mercado de Capitais”, lembra Edmar Prado Lopes Neto,
presidente do Conselho de Administração do IBRI.
Cantidiano realizou palestras em seminários, cursos e edições do Encontro Nacional de Relações com
Investidores (RI) e Mercado de Capitais (7º, 10º e 11º). Participou do Comitê de Ética do IBRI de 2006,
2007, 2008 e 2009. Participou do Comitê Superior de Nominação e Ética do IBRI de 2010 a agosto de
2017. Foi Diretor Regional do IBRI, no Rio de Janeiro, entre 2006 e 2007.
Ronaldo Nogueira – “Durante sua jornada, Ronaldo Nogueira cativou todos com sua inteligência,
dedicação e simpatia, além de ter agregado sua experiência em iniciativas para valorização e
aperfeiçoamento dos proﬁssionais de Relações com Investidores”, declara Rodrigo Lopes da Luz,
diretor-presidente do IBRI.
Nogueira teve fundamental liderança no mercado de capitais, tendo sido também diretor de vários fundos
de investimentos americanos (inclusive o Brazil Fund ) e europeus. Formado em Economia pela UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), Ronaldo Nogueira possuía pós-graduação em Mercado de
Capitais pela NYU (New York University) e trabalhou na área ﬁnanceira em Nova York. Ele participou
do grupo de trabalho que contribuiu para a criação da Lei do Mercado de Capitais em 1965. Também
participou da fundação do CODIMEC (Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais), da ABAMEC
(Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais) e do INI (Instituto Nacional de Investidores).
Visionário, Ronaldo Nogueira integrou o seleto grupo que criou o IBRI em 5 de junho de 1997.
O IBRI homenageia os dois proﬁssionais agradecendo pelas contribuições que deram ao
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.
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