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IBRI participa do XVIII Programa TOP da CVM

“A atividade de Relações com Investidores tem como objetivo fornecer uma descrição acurada
do desempenho da empresa”, destacou Helmut Bossert, palestrante do IBRI (Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores), no XVIII Programa TOP – Programa de Treinamento
de Professores, oferecido pelo Comitê Consultivo de Educação da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) no dia 3 de fevereiro de 2017 em São Paulo (SP).

O curso realizado na BM&FBOVESPA teve a duração de uma semana, entre 30 de janeiro
a 3 de fevereiro de 2017, e serviu para atualizar, interagir e transmitir conhecimentos para
professores de graduação e pós-graduação. E abriu, também, espaço para aproximação entre
acadêmicos e representantes de entidades do mercado de capitais.

Helmut Bossert explicou que a atividade de Relações com Investidores se desenvolveu nos
anos 1950 nos Estados Unidos, especialmente no pós-guerra. “A primeira empresa a ter
proﬁssionais de RI foi a GE, que criou uma área para se relacionar com os investidores, tarefa
que até então era realizada pela diretoria ﬁnanceira”, aﬁrmou. Segundo ele, a atividade de RI
começou a ter destaque no Brasil com o desenvolvimento econômico brasileiro, a Lei das S/A
e a criação da CVM nos anos 1970 impulsionando as Relações com Investidores no País.
Segundo Helmut Bossert, é papel do analista e do investidor saber quais são as variáveis que
permitirão que as ações cheguem ao seu valor justo. Nesse sentido, o RI deve colaborar por meio
de uma comunicação correta, adequada, tempestiva e equânime para explicar os fundamentos
e estratégias da companhia. Bossert fez menção ao trabalho realizado pelo IBRI desde 1997 e
quais são os canais de comunicação que a entidade estabeleceu para se relacionar com seus
públicos, entre eles a Área do Professor (www.ibri.com.br/professor).

CODIM - Helmut Bossert fez apresentação, também, sobre o CODIM (Comitê de Orientação
para Divulgação de Informações ao Mercado).
“Os pronunciamentos procuram alinhar as melhores práticas no Brasil e no exterior”, apontou
ao falar da criação do CODIM em 2005. Bossert, que é coordenador do CODIM pelo IBRI, fez
comentários sobre os 21 pronunciamentos já divulgados pelo Comitê.

O Comitê Consultivo de Educação (www.comitedeeducacao.cvm.gov.br) é formado por
membros da CVM, ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), ABVCAP
(Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital), ANBIMA (Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), ANCORD (Associação Nacional
das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias),
APIMEC (Associação dos Analistas e Proﬁssionais de Investimento do Mercado de Capitais),
BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros), Cetip (Central de Custódia e
de Liquidação Financeira de Títulos – Mercados Organizados), IBGC (Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa) e IBRI. Para mais informações sobre o Programa TOP acesse: www.
comitedeeducacao.cvm.gov.br/Iniciativas/Arquivos/Regulamento_TOPXVIII.pdf
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