IBRI COLUNA

IBRI cria Comissão de
Compliance e Governança
Representantes do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realizaram o lançamento da
Comissão de Compliance e Governança em evento no dia 27 de julho de 2018, na sede do IBGC (Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa), em São Paulo (SP).
Na ocasião, realizaram apresentações: Renata Oliva Battiferro, vice-presidente do IBRI; Odair Oregoshi,
subcoordenador da Comissão de Compliance e Governança do IBRI; Renata Bertele, sócia-diretora da
KPMG; Lucio Anacleto, sócio da KPMG; e Luciana Bacci, coordenadora da Comissão de Gerenciamento
de Riscos Corporativos do IBGC.
Renata Oliva Battiferro destacou que o objetivo da Comissão é disseminar as melhores práticas de
compliance, ou seja, agir em conformidade com leis e regulamentos internos/externos.
Battiferro entende que os mecanismos adequados de governança corporativa e compliance estão inexoravelmente ligados e contribuem para criar valor para as companhias e proporcionar um ambiente institucional mais justo.
Odair Oregoshi, subcoordenador da Comissão de Compliance e Governança do IBRI, incentivou o engajamento na nova iniciativa do Instituto. Ele ressalta que a busca pela transparência na divulgação de informações pelas empresas e o amadurecimento nas exigências dos investidores são pilares fundamentais
para desenvolvimento ético e saudável do mercado de capitais brasileiro.
Aperfeiçoamento – Guilherme Setubal, diretor-presidente do IBRI, aﬁrma que “os processos de
compliance são ferramentas indispensáveis para o aperfeiçoamento das companhias e estão em linha
com as melhores práticas de governança corporativa, contribuindo para o desenvolvimento de um ambiente corporativo sustentável”.
A Comissão de Compliance e Governança do IBRI deverá difundir experiências e conhecimentos técnicos
oriundos de casos práticos das áreas de Gerenciamento de Riscos, Governança Corporativa, Controles
Internos e Compliance entre proﬁssionais, empresas, instituições e o público em geral.
“Vamos intensiﬁcar a participação no debate de temas ligados à área de Relações com Investidores com
instituições do mercado de capitais, autoridades reguladoras, legisladores e entidades do poder público”,
adiantou Oregoshi.
Para alcançar os objetivos, o IBRI deve estabelecer convênios de cooperação e intercâmbio operacional
com diversas entidades do mercado de capitais, tais como: CVM (Comissão de Valores Mobiliários), B3
(Brasil, Bolsa, Balcão) e IBGC. Os representantes da Comissão vão propor temas de debate e também
estabelecer diálogo com outras entidades do mercado de capitais.
De acordo com Oregoshi, a Comissão de Compliance e Governança do IBRI deve trocar experiências
entre os participantes das ferramentas digitais que possam aprimorar a atividade de Gerenciamento de
Riscos, Governança Corporativa, Controles Internos e Compliance. O objetivo é discutir soluções práticas
e alternativas dentro das restrições orçamentárias das empresas.
KPMG – Renata Bertele, sócia-diretora da KPMG, apresentou no evento os resultados da pesquisa “Maturidade do Processo de Gestão de Riscos no Brasil”. O levantamento reuniu informações de mais de 200
organizações, com apresentação de maturidade de gestão de riscos abaixo da classiﬁcação intermediária
(madura) em 56% das empresas, sendo 29% no nível fraco e 27% no sustentável. Ainda segundo o estudo, 40% delas estão no nível maduro, 2% no integrado e apenas 2% no avançado.
Mais informações sobre a pesquisa “Maturidade do Processo de Gestão de Riscos no Brasil”:
http://www.ibri.com.br/Upload/Arquivos/novidades/4034_br-pesquisa-maturidade-de-riscos-2018.pdf
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