IBRI COLUNA

19º Encontro Internacional de Relações
com Investidores debate futuro do mercado
de capitais
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das
Companhias Abertas) realizam, nos dias 21 e 22 de junho de 2017, o 19º Encontro Internacional de
Relações com Investidores e Mercado de Capitais. O Encontro ocorrerá na FECOMERCIO, em São
Paulo (Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – São Paulo – SP).

O mercado de capitais ganha força e as atribuições dos profissionais de Relações com Investidores
crescem com o passar dos anos. A 19ª edição do evento abordará os seguintes assuntos: o futuro
do mercado de capitais no Brasil; a evolução dos segmentos especiais de governança corporativa;
carreira em RI – desafios e oportunidades em novo ciclo econômico; o papel estratégico do RI –
quebrando paradigmas e moldando o futuro; RI e comunicação com os públicos estratégicos; e o
novo Código Brasileiro de Governança Corporativa. Haverá, também, apresentação da pesquisa
IBRI/Deloitte: “A jornada da captação – transformação financeira na busca de recursos”.

Leonardo Pereira, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), confirmou participação
na abertura do evento. O Encontro contará no encerramento com a palestra de Pedro Parente,
presidente da Petrobras.
O Encontro Internacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já tem como
patrocinadores as seguintes empresas: B3 – Brasil, Bolsa, Balcão; Bloomberg; BNY Mellon;
Bradesco; Datev; Deloitte; Diligent; Donnelley; Greenberg Traurig; Itaú Unibanco; MZ Group;
Sabesp; S&P Global; Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados; TheMediaGroup; Thomson
Reuters e Valor Econômico.
Para inscrições e mais informações, acesse: http://www.encontroderi.com.br/19/index.htm.

IBRI, PwC e Revista RI debatem os principais pontos sobre o gerenciamento de
riscos e controles internos no Formulário de Referência
As informações sobre o gerenciamento de riscos e controles internos deverão ser mais detalhadas
no Formulário de Referência, como demonstraram os palestrantes do evento do IBRI, PwC e Revista
RI sobre o tema, no dia 6 de abril de 2017, na sede da PwC, em São Paulo (SP). O evento foi aberto
por Natasha Nakagawa, membro da Comissão de Desenvolvimento Profissional do IBRI. Ivan Clark,
Kieran McManus, Luiz Ponzoni e Jerri Ribeiro, sócios da PwC, fizeram apresentações.
As mudanças exigidas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no Formulário de Referência
pretendem fomentar a divulgação das informações de maneira coerente com as melhores práticas
de governança corporativa. A Audiência Pública SDM nº 03/2013 da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) recebeu comentários para registrar as principais sugestões de órgãos e instituições
relevantes na economia e no estabelecimento de práticas de governança.

A Instrução CVM nº 552 introduziu importantes alterações quanto a regras de “disclosure”
(transparência) das companhias abertas brasileiras. O Formulário de Referência deverá ser
disponibilizado anualmente até 31 de maio. Para seguir a Instrução CVM nº 552 nos itens 4.1, 4.2 e
4.3, as empresas agora precisam informar o que estão fazendo em termos de controles internos e
gerenciamento de riscos; e nos itens 5.1, 5.2 e 5.3, relatar o que estão efetivamente realizando para
buscar a eliminação das deficiências de controles internos.
Mais informações, acesse: http://www.ibri.com.br/Upload/Arquivos/novidades/3907_Apresentacao_
Workshop_Formulario_de_Referencia.pdf
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