
Edmar Prado Lopes Neto, presidente do Conselho de Administração do IBRI 
(Instituto Brasileiro de Relações com Investidores): 
“É muito importante celebrar os 20 anos do Encontro, que cumpre seu papel e 
relevância ao reunir profissionais qualificados, formadores de opinião, e trazer sempre 
assuntos interessantes e que agregam valor”. 
 
 
Ricardo Florence, conselheiro de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de 
Relações com Investidores): 
“O Encontro de Relações com Investidores e Mercado de Capitais tem registrado 
evolução impressionante desde sua criação há 20 anos. O evento nasceu com o 
propósito de reunir os profissionais de Relações com Investidores, compartilhar 
experiências e debater aperfeiçoamentos para desenvolver o mercado de capitais. 
A participação de representantes do NIRI (National Investor Relations Institute) 
possibilitou compartilhar experiências sobre as tendências e práticas dos profissionais 
de Relações com Investidores nos Estados Unidos. 
De alguns anos para cá, especialmente a partir da década de 2010 até agora, os temas do 
Encontro têm abordado cada vez mais o dia a dia do profissional de Relações com 
Investidores, como transparência, governança corporativa e ativismo. 
Na minha visão, o Encontro Internacional de RI é uma oportunidade para desenvolver a 
rede de contatos e buscar aperfeiçoamento com o debate sobre as melhores práticas de 
Relações com Investidores”. 
 
 
Geraldo Soares, coordenador do Comitê Superior de Orientação, Nominação e 
Ética 
do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores): 
“O Encontro Internacional de Relações com Investidores se consolidou como um dos 
eventos mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Os temas discutidos são 
atuais e relevantes para os profissionais de Relações com Investidores. 
É um evento que se consolidou e agrega valor para os profissionais de Relações com 
Investidores e para o mercado de capitais. O modelo do evento tem um moderador e 
mais dois ou três profissionais de referência debatendo determinado assunto e com 
pontos de vista diferentes. 
O Encontro de RI se consolidou como um dos principais eventos do mercado de capitais 
brasileiro com sucesso ininterrupto. Essa consolidação atrai cada vez mais público, mais 
patrocinadores, e melhores palestrantes”. 
 
 
João Pinheiro Nogueira Batista, membro do Comitê Superior de Orientação, 
Nominação e Ética do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores): 
“O Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais está 
sempre na vanguarda. Busca o aprimoramento contínuo e cria a oportunidade de debates 
valiosos para os profissionais de Relações com Investidores. 
Em sua 20ª edição, o evento se consolida e amplia a visibilidade dos profissionais de RI. 
Os temas dos Encontros são essenciais e refletem as mais recentes preocupações 
corporativas”. 
 
 
 



Doris Wilhelm, uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores e ex-presidente da Diretoria Executiva do IBRI: 
“Ao longo das 20 edições, sempre foram levantados temas atuais para se vislumbrar a 
evolução da atividade de Relações com Investidores e do mercado de capitais. Há 
sempre a necessidade de uma visão estratégica, ferramentas facilitadoras para a área 
operacional, enfim novas tecnologias e interface com os demais agentes de Governança 
Corporativa”. 
 
 
 


