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ENC: Audiência Pública - CPC 09

Osvaldo Zaneti Favero Junior <Favero@cvm.gov.br>
Ter, 27/10/2020 13:05
Para:  Flavio Alves da Silva <fsilva@cvm.gov.br>
Cc:  Paulo Roberto Gonçalves Ferreira <PRoberto@cvm.gov.br>

2 anexos (775 KB)
Relato Integrado - edital Aud Pública.pdf; certificações.pdf;

PSC.

De: cpc@cpc.org.br <cpc@cpc.org.br>
Enviado: terça-feira, 27 de outubro de 2020 09:51 
Para: AudPublicaSNC0320 <audpublicasnc0320@cvm.gov.br>; Osvaldo Zane� Favero Junior
<Favero@cvm.gov.br> 
Assunto: Fwd: Audiência Pública - CPC 09
 
Osvaldo,

Para conhecimento.

Atenciosamente,
Felipe Bastos
 

-------- Mensagem original --------
Assunto::Audiência Pública - CPC 09

Data:26/10/2020 21:48
De:CARLA KLING HENAUT <ckhenaut@previ.com.br>

Para::"cpc@cpc.org.br" <cpc@cpc.org.br>
Cc::GEPAR Governança - Caixa Postal <gepargovernanca@previ.com.br>, REGINA DA

COSTA PEREIRA <reginacp@previ.com.br>

Prezados Senhores,

 

parabenizamos pela realização da presente consulta pública e ressaltamos que, a nosso ver, a Orientação CPC
09 está in�mamente relacionada aos pilares da governança corpora�va, principalmente transparência e
prestação de contas. Concordamos que a u�lização do RI favoreça o pensamento integrado na
organização, uma vez que pode minimizar a assimetria de informações entre suas diversas unidades
operacionais e funcionais e levar à tomada de decisão integrada e ações que levam em conta a geração
de valor no curto, médio e longo prazos.  

Diante disto, vimos tão somente oferecer contribuições mais amplas e que entendemos per�nentes sem
afetar a estrutura conceitual do RI:  

a)      Necessidade de realização de cursos/eventos para que os profissionais de mercado, formadores
de opinião e execu�vos de grandes empresas brasileiras possam melhor compreender os
conceitos fundamentais, a u�lização, a elaboração, formas de divulgação e análise do conteúdo
de um RI. Os eventos podem ser realizados para os públicos sugeridos a seguir: 
 

Intermediários 
 

Administradores de
Mercado 

Outros 
 

Inves�dores 
 

Bancos de Inves�mento 
 

Bolsas de Valores 
Analistas de Mercado
de Valores Mobiliários 

Pessoas Físicas 
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Corretoras de Mercadorias 
 

Depositárias 
 

Empresas de
Auditoria 

Ins�tucionais 
 

Corretoras de Títulos e
Valores Mobiliários 
 

Câmaras de
Compensação e
Liquidação 

Consultorias 
 

Empresas 
 

Distribuidoras de Títulos e
Valores Mobiliários 

 

Profissionais das áreas
contábil, financeira, de
auditoria, compliance
e risco 

Estrangeiros 
 

Agentes autônomos de
inves�mento 
 

 
Área de Relações com
Inves�dores das
empresas 

 

Administradores de
carteiras 
 

 
Conselheiros de
administração e
fiscais 

 

  

En�dades
representa�vas dos
grupos empresariais
no Brasil 

 

 
b)      Incorporação da Orientação CPC 09 na formação dos profissionais das áreas contábil, financeira e

de auditoria para ampliar os conhecimentos para além dos aspectos exclusivamente financeiros e
aperfeiçoar a conec�vidade com informações não financeiras e visão de longo prazo;  

 
c)       Inserção do tema RI nas cer�ficações rela�vas ao desempenho de profissionais de inves�mentos

ou de órgãos de governança, aprimorando a capacitação crí�ca deles no assunto e aperfeiçoando
suas análises e tomadas de decisão. Sugerimos foco nas cer�ficações relacionadas em anexo;  

 
d)      Ampliação do relacionamento com empresas de auditoria independente registradas na CVM,

com o obje�vo inserir a asseguração dos RI em seus escopos de atuação;  

 
e)      Elaboração de guias prá�cos com insights/cases/estudos ou formação de grupos de discussão

sobre como conectar informações financeiras às não financeiras para melhor conec�vidade das
informações corpora�vas con�das no RI. 

Atenciosamente,
 
Carla K. Henaut
Gerente do Núcleo de Governança Corpora�va
PREVI/GEPAR
 
 
 
_________________________________  
Esta mensagem e qualquer arquivo transmitido por ela podem conter informações restritas ou
confidenciais e se destinam ao uso exclusivo da pessoa ou entidade a quem foi endereçada. Se
você não é o destinatário intencional, ou acredita que pode ter recebido essa mensagem por
engano, favor notificar imediatamente o remetente e apagar essa mensagem do seu sistema. O
uso, a divulgação ou a cópia indevida do seu conteúdo é estritamente proibido.
 


