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Prêmio APIMEC IBRI enaltece padrões de Governança Corporativa e as melhores
práticas do mercado, afirma Roberta Cherman, sócia do escritório Shearman & Sterling
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a APIMEC (Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) uniram forças para lançar a primeira edição do
Prêmio APIMEC IBRI, que agraciou os melhores profissionais (analistas de valores mobiliários e RI’s),
bem como as melhores casas de análise de investimento, e iniciativas de Relações com Investidores.
“O Prêmio APIMEC IBRI enaltece padrões de Governança Corporativa e as melhores práticas do
mercado”, afirma Roberta Cherman, sócia do escritório de advocacia Shearman & Sterling LLP.
Em 2021, a segunda edição do Prêmio aconteceu no dia 07 de dezembro de 2021, a partir das 18:30,
e teve abrangência de sete categorias.

Vencedores – Os vencedores de cada uma das sete categorias foram: (a) Melhor Analista de Valores
Mobiliários - Domingos Toledo Piza Falavina; (b) Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários - Banco
BTG Pactual; (c) Melhor Casa de Análise Independente de Valores Mobiliários – Eleven Financial
Research; (d) Melhor Profissional de RI – Small/Middle Cap - Natasha Utescher; (e) Melhor Profissional
de RI - Large Cap - Geraldo Soares; (f) Melhor Prática e Iniciativa de RI - Small/ Middle Cap – Movida; e
(g) Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap - Banco Itaú Unibanco.
O 2° Prêmio APIMEC IBRI teve abrangência nacional em sete categorias e contou com o patrocínio
das empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); BNY Mellon; Innova - All Around The Brand; Madrona
Advogados; MZ; e Luz Capital Markets - Printer.
Mais informações: https://www.premioapimecibri.com.br/?
eg_sub=ccc21e8e96&eg_cam=a53314ef8f66392f5a69c9f7f9164a2d&eg_list=1
Para conhecer o regulamento do Prêmio APIMEC IBRI 2021, basta acessar:
https://www.premioapimecibri.com.br/wp-content/uploads/sites/486/2021/10/Regulamento-PremioAPIMEC.IBRI-19082021.pdf
Acompanhe a seguir a entrevista com Roberta Cherman, sócia do escritório Shearman & Sterling LLP
sobre a primeira edição do Prêmio APIMEC IBRI.
IBRI: Como você vê o Prêmio APIMEC IBRI para o desenvolvimento do mercado de capitais
brasileiro?
Roberta Cherman: O mercado de capitais brasileiro esteve extremamente ativo em 2021, com
expressivo aumento no número de aberturas de capital, financiamentos para startups e fortalecimento
da legislação, o que aumentou a confiança dos investidores. Agora em seu segundo ano, o Prêmio
APIMEC IBRI, celebra iniciativas, principais profissionais de Relações com Investidores, analistas e
casas de análise do país. A APIMEC e o IBRI escolhem os vencedores com base em qualidade e
volume de trabalho, bem como reputação no mercado. Por esse motivo, os prêmios incentivam um alto
padrão de profissionalismo no setor e, em última análise, estimulam o desenvolvimento e
amadurecimento do mercado de capitais no Brasil.
IBRI News: Em sua opinião, qual é o diferencial dos profissionais e das empresas vencedoras da
primeira edição do prêmio?
Roberta Cherman: O Prêmio destaca os profissionais e as empresas que estão contribuindo para
consolidar o Brasil como destino de destaque para investimentos. Esses profissionais constantemente
trazem inovações para seus clientes, trabalhando com muita habilidade e jogo de cintura em um
ambiente regulatório complexo. Eles se destacam por sua criatividade, altos padrões éticos e

capacidade de navegar pelas nuances intrínsecas ao Brasil.
IBRI News: Como o Prêmio pode ajudar na implementação das melhores práticas do mercado?
Roberta Cherman: Ao destacar as melhores casas, profissionais e iniciativas de RI, o Prêmio enaltece
a importância de altos padrões de governança e melhores práticas no mercado. O Prêmio traz, também,
mais visibilidade para o ótimo trabalho que está sendo feito pela APIMEC e pelo IBRI, com foco em
divulgar informações sobre as melhores práticas do mercado. A APIMEC é um excelente recurso para
investidores e analistas manterem-se a par das tendências e regulamentos e compartilharem as
melhores práticas de Governança Corporativa. O IBRI produz artigos, pesquisas de mercado e análises
que visam a aumentar a transparência e melhorar a gestão institucional. Esses esforços elevam o
padrão das práticas do mercado de analistas e Relações com Investidores e ajudam a consolidar a
confiança em nosso mercado de capitais.
IBRI News: Na sua opinião, quais caraterísticas são fundamentais para ganhar o Prêmio, falando em
termos de profissionais (analistas e RI's)?
Roberta Cherman: Profissionalismo. Integridade. Tenacidade. Alta capacidade para solução de
problemas. Também destacaria o esforço para fortalecer o mercado de capitais no Brasil, ao facilitar o
acesso de investidores e reforçar as regulamentações e padrões de Governança Corporativa.
IBRI News: Se você puder dar um conselho para os profissionais de RI que estão no início de carreira
e desejam ganhar o prêmio, qual seria?
Roberta Cherman: Mantenha altos padrões para si mesmo e nunca pare de aprender. Há muitos
recursos para jovens profissionais que querem se destacar neste espaço, e você deve aproveitá-los.
Também recomendo que qualquer jovem analista ou profissional de Relações com Investidores se
integre profundamente com a comunidade empresarial em que atua. Encontre um mentor, filie-se a
grupos do setor e permaneça constantemente engajado com sua rede de investidores. O
compartilhamento de ideias e melhores práticas, não apenas fortalece o mercado, mas também destaca
os profissionais de RI como formadores de opinião e estimula relacionamentos sólidos com outros
profissionais de destaque. Isso irá mantê-lo conectado com tendências, ambiente regulatório e com os
protagonistas do mercado, aumentando a probabilidade de um dia ser honrado com este prêmio.
IBRI News: Como você vê o desempenho de RI's e analistas neste ano, levando em consideração
sua atuação durante a pandemia?
Roberta Cherman: Estamos passando por um período tumultuado, mas acredito que os RI’s e
analistas têm feito um excelente trabalho na gestão de um mercado tão instável durante a pandemia.
Fico muito feliz em ver o crescimento de empresas listadas em Bolsa. Em especial, é muito empolgante
ver o aumento do número de empresas brasileiras de tecnologia listadas. Também estou vendo uma
tendência em busca de práticas corporativas sustentáveis e uma ênfase crescente em ESG (do inglês
Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança) tanto

para empresas quanto para investidores, que acredito estar diretamente relacionada aos padrões cada
vez mais altos impostos pela comunidade de analistas e RI. Por exemplo, no início deste ano, o
escritório de advocacia Shearman & Sterling representou o Itaú Unibanco em sua oferta de bonds de
US$ 500 milhões, que foram os primeiros bonds de nível 2 emitidos por uma instituição financeira
brasileira para financiar projetos verdes e sociais, marcando o lançamento do Framework para
Investimentos Sustentáveis do Itaú Unibanco.

