IBRI e ABVCAP assinam
convênio de cooperação
A

ABVCAP e o IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)
assinaram um acordo de cooperação para
promover práticas de Relações com Investidores na indústria de participações.
Com o convênio, ambas planejam arraigar
suas relações institucionais, a fim de difundir e aprimorar as práticas de Relações
com Investidores na indústria de seed
capital, venture capital e priva te equity.
Pesquisas, artigos, programas de trei-

namentos e palestras com foco nas melhores práticas de relações com investidores, além de outras ações, serão desenvolvidas por meio do acordo. O principal
foco é a troca de experiências entre o IBR!
e o público da ABVCAP. O convênio
marca uma importante etapa para o desenvolvimento e preparação das empresas brasileiras em sua trajetória de crescimento, tendo em vista a participação no
mercado de capitais.

ABVCAP no Swiss Private Equity

F

ernando Borges, Vice-Presidente da ABVCAP, participou no último dia 8 de
fevereiro do Swiss Private Equity Conference 2013, em Zurique, Suíça, como
representante da Associação. Borges marcou presença no painel sobre as oportunidades de investimento na América Latina, ao lado de Scott Voss, Managing Director da
HarbourVest, e de Francisco Roque de Pinho, CEO da UCG Investrnents. Cate Ambrose,
presidente da LA VCA, foi a moderadora do debate.

ABVCAP apresenta primeiro relatório

A

ABVCAP apresentará dados consolidados da indústria de participações
no Brasil em 2012 durante painel do Congresso da associação, marcado para os dias
15 e 16 de abril, em São Paulo. Este será o
primeiro relatório anual da base oficial da
indústria, o ABVCAP Data, que reúne informações de mais de 450 fundos.
A base de dados será mantida de acordo
com o Código de Regulação e Melhores
Práticas, elaborado pelaABVCAP em parceria com a Anbima.

ERRO

E ESCLARECIMENTOS

De acordo com o vice-presidente da associação, LuizEugenio Figueiredo, será obrigatória a prestação de informações pelas
gestoras e/ou administradoras de FIP ou
FIEE. "A necessidade de envio de informações também impacta instituições que detenham veículos de investimento constituídos no exterior", ele explicou.
O evento vai debater ainda, dentre outros
pontos, o atual cenário da indústria de
participações no Brasil e no mundo e a visão
dos investidores internacionais.

I

Nova Investimentos
a edição 42 de Participações, publicamos que a gestora carioca Nova Investimentos pretende captar entre R$200 e R$500 Bilhões até o final de 2013, quando o correto
seria publicar que se trata de R$ 200 e R$ 500 Milhões

Curso capacita
gestores de
incubadoras

E

ntre os dias 18 e 21 de março, a
Associação Nacional de
Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores
(Anprotec) e o Sebrae realizarão o
curso "Planejamento e
Gerenciamento de Incubadoras, em
Maceió (AL). O curso, organizado
pela Rede Alagoana de Incubadoras
de Empresas (RAIE), terá 32 horas de
aula e destina-se, principalmente, a
dirigentes e técnicos de incubadoras
de empresas de todo o Brasil.
Também podem participar
dirigentes e técnicos de instituições
que almejam criar uma incubadora,
gestores e colaboradores de
incubadoras já existentes. A
iniciativa foca em garantir um
melhor desempenho e mais
qualidade no atendimento aos
novos empreendimentos.
"Esse curso, por um lado, permite
integrar gestores de incubadoras e
representantes institucionais com
interesse em estruturar suas
incubadoras, e, de outro, dá acesso
à experiências de sucesso, com
instrutores gabaritados", afirma o
coordenador da RAIE, Josealdo
Tonholo.
O treinamento integra a matriz
educacional Sebrae-Anprotec e
está alinhado às diretrizes do
modelo Cerne (mais informações na
pág. 19). A presidente da
Anprotec, Francilene Procópio
Garcia, destaca que, assim como em
Alagoas, o movimento de
empreendedorismo inovador está
consolidado em todo o país.
As inscrições podem ser feitas
até o dia 8 de março, por meio do
preenchimento do formulário
disponível no site da associação.
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