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POR JENNIFER ALMEIDA

“A área de Relações com Investidores é muito mais ampla e complexa do 
que geralmente as empresas imaginam. É importante mapear as áreas de 
atuação, a estratégia da empresa e os relacionamentos internos e externos 
do RI com as partes interessadas, pois muitas vezes a área de RI é a porta 
de comunicação entre investidores e empresas. Para isso, é imprescindível 
treinamentos adequados e alinhamento da estratégia com as operações 
da empresa”, destaca Isabelle Dassier, sócia de Capital Markets da Deloitte.

A Deloitte está no Diretório de Serviços para RI do IBRI (Insti-
tuto Brasileiro de Relações com Investidores), que permite o 
anúncio de fornecedores para a comunidade de RI.

Para Isabelle Dassier, a iniciativa do IBRI de implementar o 
Diretório de Serviços para RI é “importante e interessante”, 
pois possibilita o atendimento de solicitações para empresas 
e profissionais de RI de maneira completa. 

A Deloitte tem um setor especializado na prestação de servi-
ços de Transformação da área Financeira para empresas que 
buscam abrir seu capital (IPO). A preparação da área de RI re-
presenta um pilar importante do trabalho. Adicionalmente, 
a Deloitte tem experiência em serviço de suporte à área de 
RI, que inclui o diagnóstico de uma estrutura ideal de RI para 
a empresa, além de treinamento dos profissionais de como 
comunicar aos acionistas e outras pessoas interessadas, au-
xiliar na elaboração e arquivamento de documentos requeri-
dos, entre outros serviços de responsabilidade da área de RI.

De acordo com Isabelle Dassier, os serviços mais procurados 
pela área de RI são: assessoria na adequação da estrutura fi-
nanceira para atender complexidades das divulgações para o 
mercado; treinamento com a visão de como o RI deve se co-
municar aos acionistas sobre questões contábeis (novos pro-
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nunciamentos e novo Relatório do Auditor); diagnóstico da 
estrutura de RI para definir a estrutura ideal para a empresa; 
auxílio na elaboração de proposta da Administração e con-
vocação de Assembleias; elaboração de planilha de votação 
de itens e mapa de votação nas Assembleias; consolidação de 
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votos a distância; obtenção de registro de companhia aberta 
(Instrução CVM 480), elaboração e arquivamento (Instrução 
CVM 358); acompanhamento de capital social junto ao ban-
co escriturador; apuração, mapa e cálculo de voto múltiplo; 
desenho de sistema de ombudsman (Instrução CVM 529); e 
auxílio na atualização dos documentos (Formulário de Refe-
rência e 20-F) e demonstrações financeiras.

Por razão do tamanho e nível de maturidade do mercado bra-
sileiro, Isabelle Dassier diz que as principais preocupações 

dos RI’s e das empresas continuam sendo a demanda de pro-
fissionais experientes. 

“Outra preocupação das empresas é na estrutura e comu-
nicação dos profissionais com as partes interessadas, bem 
como a assertividade e tempestividade da resposta da área 
de RI”, conclui. 

Mais informações: www.deloitte.com.br 
e www.ibri.com.br/diretorio-de-servicos-para-ri

IBRI debate a ampliação da base de acionistas 
individuais no 1º Rio Money Forum

O evento foi organizado pelo IBRE-FGV (Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getulio Vargas) e pelo Codemec 
(Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais). 

O 1º Rio Money Forum teve como objetivo promover deba-
tes, buscando contribuir com propostas de políticas públicas 
para o novo governo que toma posse em 2019.

Bruno Brasil, conselheiro do IBRI e gerente de Relações com 
Investidores da Itaúsa, compartilhou sua experiência. Ele 
fez menção a iniciativas que ajudam no trato com os inves-
tidores individuais, como transmissões ao vivo e chats. “As 
ferramentas online aproximam o investidor individual da 
companhia”, destacou Bruno Brasil.

Guilherme Setubal, diretor-presidente do IBRI e gerente 
de RI da Duratex, observou que os relatórios de informa-
ção obrigatória são voltados, em geral, para os investidores 
institucionais. Os investidores individuais buscam algumas 
vezes a apresentação com uma linguagem mais didática, 
ponderou.

Guilherme Setubal, diretor-presidente do IBRI e Bruno Salem Brasil,
conselheiro de Administração do IBRI, participaram dos debates sobre 
“Ampliação da Base de Acionistas Individuais”, em 02 de outubro de 2018, 
a partir das 15:30, no 1º Rio Money Forum, realizado no Centro 
Cultural FGV, no Rio de Janeiro. 

Ao longo do evento, os participantes debateram também so-
bre questões relacionadas aos investimentos em infraestrutu-
ra logística, bem como o papel de startups e do empreende-
dorismo para o desenvolvimento da inovação e da tecnologia 
nacional, impulsionados pelas novas fontes de financiamento 
com o fortalecimento do mercado de capitais.

GUILHERME SETUBAL BRUNO SALEM BRASIL  
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IBRI e ESPM realizam evento 
sobre Relações com Investidores
Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do 
IBRI e diretor de Relações com Investidores da Movida, e Odair Oregoshi,
subcoordenador da Comissão de Compliance e Governança do IBRI e diretor 
de Gestão de Riscos, Compliance e Auditoria do grupo JSL, realizaram 
palestras, a partir das 20 horas, no dia 15 de outubro de 2018, em auditório 
na ESPM, em São Paulo, para turmas do curso de Relações Internacionais

EDMAR PRADO LOPES NETO e ODAIR OREGOSHI 

Bruno Araujo, professor e assistente da coordenação de cur-
so de RI da ESPM, realizou a abertura do evento, enfatizando 
a importância de iniciativas de integração da escola de negó-
cios com profissionais de Relações com Investidores reuni-
dos no IBRI. Jorge Vieira da Silva, professor da ESPM, de-
monstrou a expectativa de promover palestras semestrais de 
representantes do IBRI na ESPM, além de outras iniciativas.

Edmar Prado Lopes Neto anunciou, na ocasião, que os alunos 
que estiverem cursando a disciplina de Relações com Inves-
tidores na graduação da ESPM terão dois anos de cortesia na 
filiação ao IBRI.

Em sua palestra, Edmar Lopes discorreu a respeito das ativi-
dades do IBRI e sobre sua experiência profissional. Reforçou 
o papel do Instituto na formação e valorização do profissio-

nal de RI. Observou que o IBRI procura disponibilizar infor-
mações para professores cadastrados na “Área do Professor” 
(www.ibri.com.br/professor). E destacou que nas ofertas de em-
prego apresentadas no site (www.ibri.com.br/empregos-em-ri),
os profissionais com CPRI (Certificação do Profissional de Re-
lações com Investidores) do IBRI têm diferencial no processo 
seletivo. Em sua palestra, Edmar Lopes discorreu, também, 
sobre o mercado financeiro internacional, abertura de capi-
tal e estratégia de Relações com Investidores.

Edmar Lopes salientou o trabalho atual da CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) para redução no custo de observân-
cia, de forma a contribuir para o desenvolvimento do merca-
do de capitais brasileiro. “Está havendo, também, crescente 
exigência dos investidores por transparência, controles e 
gestão de riscos”, concluiu Odair Oregoshi.
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Prêmio Institutional Investors 2018 Latin America
O IBRI apoia o prêmio do Institutional Investors 2018 Latin America: Executive Team. Por mais 
de 50 anos, a Institutional Investors tem sido líder em rankings baseados em pesquisa. Nos últimos 
15 anos, a Institutional Investors forneceu análises independentes dos programas de Relações 
com Investidores das companhias, em parceria com os rankings da sua equipe executiva. 
Mais informações: www.ibri.com.br/Upload/Arquivos/novidades/4043_Latin_America_
Executive_Team_Leaders_Table_31082018.pdf

Novos Associados do IBRI
Eduarda de Castro Miguel (VALID); Eduardo Augusto Moro (ITAÚSA); 

Marco Spada (MARFRIG); e Rafael Rondinelli (INVEPAR).

O Conselho de Administração do IBRI 
(Instituto Brasileiro de Relações com Inves-
tidores) aprovou o registro de informações 
sobre reuniões públicas de companhias 
abertas no boletim informativo IBRI News. 
O IBRI solicita que profissionais de Rela-

ções com Investidores e Assessorias de 
Imprensa enviem para o e-mail abaixo - por 
favor - data, horário e local das reuniões 
públicas da companhia para publicação. 
Envie as informações para: 
imprensaibri@digitalassessoria.com.br

Comunicado - Reuniões Públicas - Divulgação

Jantar de Confraternização do IBRI
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) promove seu tradicional 
Jantar de Confraternização, no dia 12 de dezembro de 2018, a partir das 20 horas, no 
Radisson Hotel Paulista São Paulo (Alameda Santos, 85 – São Paulo). Durante o evento, 
haverá a honrosa presença de Marcelo Barbosa, presidente da CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários). O Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e os associados 
do Instituto irão celebrar o fim dos trabalhos deste ano e início de novo ciclo. Mais 
informações: (11) 3106-1836 ou ibri@ibri.com.br


