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IBRI elege presidente e vice-presidentes do Conselho de Administração

O Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizou
reunião em 20 de dezembro de 2021 para eleger presidente e vice-presidentes para o biênio 2022/2023.
Geraldo Soares foi eleito presidente do Conselho de Administração. Guilherme Setubal e Renata
Oliva Battiferro foram eleitos vice-presidentes. Geraldo Soares substitui Anastácio Ubaldino Fernandes
Filho (2020/2021) como presidente do Conselho de Administração.
Como ex-presidente do Conselho de Administração, Anastácio Fernandes Filho passará a compor o
Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética do IBRI. E foi reeleito, também, como membro do
Conselho de Administração.
“Anastácio Fernandes Filho liderou Plano Estratégico do IBRI com uma série de iniciativas de
sucesso, objetivando melhorar a digitalização e a comunicação. E continuará contribuindo com sua

experiência como Conselheiro de Administração para cumprirmos a missão de valorizar e aperfeiçoar os
profissionais de Relações com Investidores, e promover o desenvolvimento do mercado de capitais”,
afirma Geraldo Soares, novo presidente do Conselho de Administração do IBRI.

Breve currículo – Geraldo Soares é Superintendente de Relações com Investidores do Itaú
Unibanco. Foi Conselheiro de Administração do IBRI (2020/2021) e eleito Presidente do Conselho de
Administração (2022/2023). É membro e Coordenador do Comitê Superior de Orientação, Nominação e
Ética do IBRI. Foi Presidente Executivo do IBRI (2006/2009). Foi Diretor Regional do IBRI São Paulo
(2000/2001) e Vice-Presidente da Seção São Paulo (2002/2005). Foi Vice-Presidente do Conselho
(2010/2013) e Presidente do Conselho (2014/2015).

Guilherme Setubal é Gerente de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da
Dexco. Foi Coordenador da Comissão Técnica do IBRI (2016/2017). Foi Presidente Executivo do IBRI
(2018/2019), Vice-presidente do Conselho de Administração (2020/2021) e reeleito Vice-presidente do
Conselho de Administração do IBRI (2022/2023).

Renata Oliva Battiferro é Diretora de Relações com Investidores da Positivo Tecnologia. Foi Vicepresidente Executiva do IBRI (2018/2019), membro do Conselho de Administração do IBRI (2020/2021)
e agora é Vice-presidente do Conselho (2022/2023).

Conselheiros de Administração - Na Assembleia Geral Ordinária de 15 de dezembro de 2021, foram
eleitos em ordem alfabética:

Conselho de Administração
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
Diego Carneiro Barreto
Eduardo Pavanelli Galvão
Geraldo Soares Leite Filho
Guilherme Nahuz
Guilherme Setubal Souza e Silva
Phillipe Casale
Rafael Olegário da Costa
Renata Oliva Battiferro

Rodrigo dos Reis Maia
Rodrigo Lopes da Luz
Sandra Silva Calcado

Conselho Fiscal
Almir da Silva Mota
Fernando Augusto Lopes Silva
Luis A. O. Navarro

A votação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal teve início em 16 de
novembro de 2021 e terminou em 15 de dezembro de 2021. Os associados puderam votar via processo
eletrônico ou presencial na sede do IBRI. O sistema de votação e o resultado foram auditados pela
PwC.

IBRI e ABRASCA realizam 23º Encontro Internacional de RI e Mercado de Capitais

O 23º Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, evento
promovido anualmente pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela ABRASCA
(Associação Brasileira das Companhias Abertas), será realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2022, no
WTC, em São Paulo (SP).

Abertas inscrições para o 15º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor até 28 de
janeiro de 2022

Estão abertas as inscrições para o 15º Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor, organizado pelo
Comitê Consultivo de Educação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
As inscrições gratuitas devem ser realizadas até às 17 horas de 28 de janeiro de 2022 no Portal do
Investidor da CVM.
Sobre o Prêmio Imprensa – O Prêmio Imprensa de Educação ao Investidor objetiva reconhecer e

distinguir as matérias e reportagens, com conteúdo educacional, que melhor desempenhem a função de
informar o cidadão, apresentando conceitos básicos de finanças pessoais, planejamento financeiro e
investimentos, ou de orientar os investidores, esclarecendo as características, oportunidades e riscos
inerentes ao mercado de capitais.

Membros do Comitê de Educação da CVM: Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Associação
Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA); Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (ANBIMA); Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital
(ABVCAP); Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários,
Câmbio e Mercadorias (ANCORD); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais (APIMEC Brasil); B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC); Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI); e PLANEJAR – Associação
Brasileira de Planejadores Financeiros.

Critérios – Entre os critérios de seleção e julgamento, estão: clareza das informações, criatividade,
originalidade e relevância da reportagem, considerando o ponto de vista do leitor, para auxiliar na
formação de uma decisão de investimento consciente e refletida.

Prêmio – Os vencedores de cada categoria ganharão R$ 3.500,00, além de certificado e placa. Em
caso de coautoria, o valor será dividido entre o número de autores.

Regras – Podem participar reportagens publicadas entre 01/01/2021 e 31/12/2021 nas seguintes
categorias:
- Jornal: cobertura nacional;
- Jornal: cobertura local/regional;
- Revista: de tiragem nacional, regional ou local;
- Mídia digital: portais de empresas jornalísticas com domínio brasileiro (deverá ser apresentada
cópia da página ou do conjunto de páginas da matéria, em arquivo PDF, acompanhada de impressão
que comprove a publicação do material por meio do endereço eletrônico em que a página esteja
alocada). Textos em blogs não são elegíveis.
É possível participar em mais de uma categoria, enviando até três textos (abrangendo autorias e
coautorias) em cada uma, sendo necessário o preenchimento de ficha de inscrição para cada trabalho.
Mais informações:
https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Academico/Comite_educacao/Iniciativas/PremioImprensa.html

Portal Comunique-se destaca Revista RI no desenvolvimento da área de Relações com
os Investidores

O Portal Comunique-se publicou matéria em 05 de janeiro de 2022 sobre a transformação digital da
Revista RI. O título da matéria é “Transformação digital: Revista RI traça estratégia além do impresso e
se destaca”.
A matéria do jornalista Anderson Scardoelli aborda a estratégia de ampliar o alcance da versão
impressa, especialmente durante a pandemia da Covid-19, acelerando o processo de distribuição digital
por meio dos principais canais de mídias sociais, alavancando consideravelmente a audiência e
atingindo novos públicos.
De acordo com a matéria, a Revista RI saltou de uma média de 6 mil exemplares por edição, até o
final de 2019, para mais de 80 mil downloads em agosto do ano seguinte.
A matéria destaca a importância da publicação para os profissionais de Relações com Investidores e
para o mercado de capitais e conta, também, com depoimento de importantes personalidades do
mercado.
“É com orgulho que concedi entrevista para o jornalista Anderson Scardoelli do Portal Comunique-se
para ampla e prestigiosa matéria sobre a trajetória da Revista RI, onde tivemos o privilégio de contar
com depoimentos de personalidades de grande destaque do mercado”, declara Ronnie Nogueira, diretor
editorial da Revista RI.

Para ler a matéria na íntegra, basta acessar:
https://portal.comunique-se.com.br/transformacao-digital-revista-ri-traca-estrategia-alem-do-impresso-ese-destaca/

