8º Encontro de RI e Mercado de Capitais
debaterá avanços em governança
A expansão das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) – que continua acontecendo em ritmo significativo –
tem sido um dos principais indicadores de desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, ao lado do
também crescente número de empresas integradas aos diversos níveis de governaça corporativa da Bolsa de
Valores de São Paulo. A estreita relação entre as boas práticas de governança corporativa e o valor de
mercado das companhias, uma realidade global já claramente comprovada também no Brasil, aponta uma
tendência irreversível de valorização das empresas mais bem sintonizadas com esses príncipios. Avançando
na discussão de temas relacionados com a governança, os profissionais do mercado de capitais e de
Relações com Investidores têm acelerado o debate sobre os cinco conceitos que compõe a sigla TEMPS
(Transparência, Eqüidade, Meritocracia, Prestação de Contas e Sustentabilidade), uma nova etapa no
processo de desenvolvimento do mercado de capitais de acordo com parâmetros internacionais.
Como compreender e aplicar com eficácia esses cinco aspectos da evolução corporativa é uma questão que
preocupa cada vez mais as empresas interessadas em criar ou consolidar seu valor junto aos investidores, O
conjunto de idéias que compõe a TEMPS será o tema central do 8º Encontro Nacional de Relações com
Investidores e Mercado de Capitais, que reunirá, em São Paulo, nos próximos dias 5 e 6 de junho,
aproximadamente 600 participantes nacionais e internacionais. O evento, reconhecido como o mais
significativo do mercado de capitais latino-americano, é promovido pela Abrasca – Associação Brasileira das
Companhias Abertas – e pelo IBRI – Instituto Brasileiro de Relações com Investidores e será aberto por Luiz
Fernando Furlan, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Durante os dois dias de encontro, alguns dos mais expressivos especialistas brasileiros e de outros países
conduzirão seis painéis de debates para avaliar temas como “Cenários Políticos e Econômicos”;
“Transparência versus Benefícios de Custeio de Capital”; “Eqüidade e Tratamento Igualitário”; “Meritocracia –
Gestão Profi ssional Voltada para Resultados”. Os impactos da Lei Sarbanes-Oxley para os mercados de
capitais em todo o mundo igualmente serão analisados.
Além disso, o encontro oferece a oportunidade de colocar em debate o papel dos Comitês de Auditoria e dos
Conselhos Fiscais; a percepção do mercado e as novas tendências regulatórias; criação e maximização de
valor para o acionista; responsabilidade social empresarial e metodologia e resultados dos índices Bovespa e
Dow Jones de Sustentabilidade. Para falar sobre o Índice Dow Jones de Sustentabilidade, o encontro contará
com a participação de John Prestbo, editor e diretor-executivo da Dow Jones Indexes e chairman do Dow
Jones Index Oversight Committee.
8º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais
Hotel Gran Meliá – São Paulo
Dias 5 e 6 de junho de 2006
Participe! Contate o IBRI – telefone (0xx11) 3106-1836 ou ibri@ibri.com.br
Agende-se! Evento com Eliezer Batista
O IBRI promove, em 19/06/2006, das 9h30 às 12 horas, no Crowne Plaza Hotel, em São Paulo, o
Seminário “Estratégia da Sustentabilidade”, com a participação especial de Eliezer Batista, ex-ministro
e consultor da CVRD (Companhia Vale do Rio Doce), além de especialistas no tema.
Mais informações no site do IBRI (www.ibri.com.br
(www.ibri.com.br))
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