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Rodrigo Maia realiza palestra no Congresso Nacional de Administração e Ciências
Contábeis & Simpósio dos Cursos Tecnólogos da FAFIRE

Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), realizou
palestra no CONNAC & SIMTEC 2022 (Congresso Nacional de Administração e Ciências Contábeis,
Simpósio dos Cursos Tecnólogos e Encontro de Egressos dos Cursos de Negócios), em 18 de maio de
2022. O evento – promovido pela FAFIRE (Faculdade Frassinetti do Recife) – aconteceu de 16 a 20 de
maio de 2022 com palestras presenciais e em formato remoto. A FAFIRE é uma das primeiras
Faculdades da Região Nordeste e referência no Brasil há mais de 80 anos.
“Fiz o curso do Programa TOP de Formação de Professores da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários), quando conheci mais informações sobre o IBRI e a importância do profissional de Relações
com Investidores para o mercado”, destacou a Professora Amanda Farias no início do evento. A Profa.
Amanda Farias realizou a mediação da palestra de Rodrigo Maia.

João Paulo Nogueira, Coordenador do Curso de Administração da Faculdade FAFIRE, destacou a
importância de levar conhecimento sobre Relações com Investidores para os estudantes. “O Brasil
precisa de educação e conhecimento”, enfatizou Rodrigo Maia no início de sua fala.
Ao lembrar da comemoração dos 25 anos de história do IBRI em 2022, Maia disse que a essência do
Instituto é transmitir conhecimento. Com o tema da palestra “Relações com Investidores na prática”,
Maia discorreu sobre sua experiência profissional, sendo 18 anos como Relações com Investidores.
Dentre os temas abordados na palestra, Rodrigo Maia fez comentários sobre os perfis de investidores e
suas características, o impacto do mundo híbrido na área de RI e de novas tendências tecnológicas. “A
essência do RI é capturar quem é o investidor correto para sua companhia”, enfatizou.
Rodrigo Maia destacou o crescimento da participação das mulheres no mercado de Relações com
Investidores. Durante a palestra, Rodrigo Maia falou sobre as oportunidades oferecidas pelo IBRI para
os que desejam “aprender o caminho das pedras e queiram entrar no mundo das Relações com
Investidores”.
Ao final, Luiz Roberto Cardoso, superintendente do IBRI, fez uma breve apresentação do Instituto e
falou sobre descontos para os estudantes interessados em se associar à entidade.

