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GT Tributário debate
criação de bônus de
produtividade para
auditor da RFB
No dia 13 de fevereiro de 2017, na sede
do TozziniFreire Advogados, em São
Paulo, reuniram-se os integrantes do GT
Tributário da Abrasca para debaterem a
MP 765/2016, que institui o Bônus de
Eficiência e produtividade para o auditor
fiscal e auditor-fiscal do trabalho.
Veja a seguir a ata da reunião:
Presenças: Alexandre Fischer
(Abrasca), Renato Berger, Ana Cláudia
Akie Utumi, Levers de Abreu, Camila
Abrunhosa Tapias, Mauricio Braga
Chapinoti e Vinicius Juca Alves
(TozziniFreire Advogados), Luisa Carneiro
e Octávio Carneiro (Ambev), Arthur José
Neto (Bradesco), Pedro Guilherme
Lunardelli (CESA), Érico Pilatti e Filipe de
Deus (BM&FBovespa), Rafael Macedo
Malheiro (SCBF Advogados), Isabel Bueno
e Andrea Bazzo Lauletta (MattosFilho Advogados), Vivian Casanova (BMA Advogados), Sérgio Farina Filho, Luiz Paulo
Romano e Flavio Veitzman (Pinheiro Neto
Advogados), Luciana Aguiar e Alexandre
Monteiro (Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados).
Na abertura da reunião, os presentes
se apresentaram e o gerente de Operações da Abrasca, Alexandre Fischer,
agradeceu a presença de todos e pediu
ao representante do CESA – Centro de
Estudos das Sociedades de Advogados
para falar das impressões do CESA quanto ao texto da MP e a ideia do bônus.
Pedro Guilherme Lunardelli agradeceu
a oportunidade e pontuou que, na visão
do CESA, a MP 765/16 altera, conforme
sua ementa, “a remuneração de servidores de ex-territórios e de servidores públicos federais, reorganiza cargos e carreiras, estabelece regras de incorporação de gratificação de desempenho e
aposentadorias e pensões, e dá outras
providências”. Em seu capítulo II, a MP
cria o bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária e aduaneira e na auditoria-fiscal do trabalho
com objetivo de (i) aumentar a fiscalização sobre as empresas visando
incrementar a arrecadação e (ii) encerrar as disputas entre as categorias de
auditores e analistas da RFB. Segundo
o texto, informou Pedro, o bônus será
custeado através das receitas de multas tributárias administradas pela RFB
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O representante do CESA ressaltou
que também entrará na base de cálculo do bônus os recursos relacionados à
alienação de bens apreendidos nos portos e aeroportos brasileiros. A parcela
será concedida aos auditores na ativa
e aos aposentados e pensionistas. O
bônus deverá ser regulamentado futuramente. Como antecipação, porém, os
auditores e os analistas tributários da
Receita receberam entre R$ 4,5 mil e
R$ 7,5 mil em dezembro, e deverão receber o mesmo valor em janeiro. Os profissionais continuarão recebendo antecipações até que o assunto seja totalmente definido. Informou também que
o prazo para emendas iniciara em 02/
02/17 e se encerrou em 07/02/17.
Os presentes complementaram
que a MP 765/16 também prevê o reajuste salarial de oito categorias em
cerca de 15% até 2019.
Representantes das companhias presentes à reunião apontaram uma primeira idiossincrasia da proposta que é o fato
de que, apesar de ser um bônus por produtividade, os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e os AnalistasTributários da Receita Federal do Brasil
já receberam os valores relativos aos
meses de dezembro de 2016 e janeiro
de 2017 a título de “antecipação ao cumprimento de metas”. Outro ponto que não
respeita a lógica da proposta de
bonificação por produtividade é que os
analistas aposentados e pensionistas –
que já não produzem – também farão
jus ao bônus de produtividade.
Porém, ressaltaram que o ponto mais
preocupante para as companhias abertas é que os Conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) representantes da Fazenda Nacional, por serem ocupantes dos cargos
efetivos da Carreira de Auditoria da Receita Federal, também farão jus ao pagamento do Bônus o que cria um potencial conflito de interesse dado que são
eles que votam pela condenação ou não
da empresa a pagar a autuação fiscal.
A representante do MattosFilho
Advogados enfatizou que a medida
descaracteriza o objetivo de incentivar a produtividade uma vez que estabelece vínculo entre autuações e remuneração. A proposta atribui aos fiscais da Receita Federal motivações
extrafiscais, desvirtuando os objetivos
do Fisco e do Ministério do Trabalho,
violando diversos princípios do Direito Administrativo. Pode ser a criação
de uma indústria de multas fiscais.

Alexandre Monteiro, do Bocater Advogados, questionou que o pagamento de
bônus a título de antecipação de cumprimento de metas para os meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 e pagamento aos servidores aposentados e
pensionistas revela incongruência na
matéria, uma vez que a concessão do
Bônus está vinculada ao aumento de produtividade. Como os servidores aposentados e pensionistas não desenvolvem
mais qualquer atividade para a RFB ou
ao Ministério do Trabalho, não há que se
falar em contribuição para alavancar a
produtividade e a eficiência.
Isabel Tostes, sócia do MattosFilho
Advogados, lembrou que o CARF enfrentou cancelamento de julgamentos
em 2015, durante as investigações da
Zelotes, e em 2016, na greve dos técnicos da Receita Federal. “O CARF ficou
parado na Zelotes, depois teve sessões
atrapalhadas em outubro, novembro e
dezembro pela greve dos auditores e
agora pode ficar paralisado novamente
por conta da MP do bônus”, ressaltou.
Luciana Aguiar, do Bocater Advogados, lembrou que o dano reputacional de
novas paralisações seria enorme e poderia fortalecer o Projeto de Lei na Câmara dos Deputados que pretende extinguir o órgão do Ministério da Fazenda.
O gerente de Operações da Abrasca
pontuou que o Projeto de Decreto
Legislativo 55/2015, de autoria do deputado Luiz Carlos Hauly, pede o fim do CARF
em decorrência dos casos de corrupção
de conselheiros dos contribuintes, que foram descobertos na Zelotes. O Projeto já
foi aprovado na Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados.
Os presentes foram unânimes em
afirmar que a extinção do Conselho seria negativa, pois o tribunal é um órgão
quase centenário que possui uma alta
qualidade na formação das suas sentenças. Ressaltaram que o CARF julga
mais rápido do que a Justiça comum e
que as companhias abertas não têm o
interesse de embargar as sessões, mas
sim evitar o prejuízo de judicializar matérias que sempre foram bem resolvidas pelo CARF. Lembraram que, em
2016, mesmo parado por dois meses,
o CARF proferiu mais de 10 mil decisões que, do contrário, seriam encaminhadas aos tribunais.
A representante do Bocater Advogados ressaltou que a credibilidade do CARF
deve ser protegida diante da relevância
que o órgão administrativo possui dentro
do sistema tributário brasileiro.
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Representante da BM&FBovespa informou que a companhia ingressou com
sucesso com pedido de liminar contra o
julgamento do processo movido contra ela
e seus diretores devido ao ágio apurado
na combinação de negócios entre BMF e
Bovespa e que está em julgamento no
órgão. O argumento é que o pagamento
de bônus aos conselheiros do CARF gera
desequilíbrio no órgão dado que parte dos
responsáveis por julgar a legalidade das
autuações fiscais e das multas aplicadas teriam um incentivo econômico para
concordar com a tese da RFB.
O representante do CESA ressaltou
que é preciso manter a imparcialidade
“Como manter a “imparcialidade” de um
órgão julgador composto por auditores
fiscais diante do evidente interesse que
surgirá em atingir as metas para receber o bônus?”, indagou.
Representante do Bradesco concordou com a importância do CARF e pontuou que a atuação da Abrasca deveria
ter como foco preservar o CARF, pelo
que sugere alterações pontuais na minuta para não comprometer os dispositivos de recomposição salarial dos auditores que estão no texto da MP. Ressaltou que um ponto positivo disposto
na Medida é a previsão de que a gratificação de presença também será devida aos Conselheiros do Contribuintes
do CARF. A previsão ajuda a reduzir o
grave problema remuneratório do pagamento da gratificação de presença dos
conselheiros dos contribuintes, prejudicados com as paralisações.
Os representantes do TozziniFreire e
Pinheiro Neto Advogados lembraram que
o mecanismo é visto com maus olhos
pela Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), que defende o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra
remuneração. Informaram que a medida
judicial será discutida na próxima reunião do pleno da OAB e, se aprovada,
implicaria em paralisação da tramitação
do texto da MP no Congresso.
Finalizando, os presentes concordaram
com o representante do Bradesco de que
a melhor forma de atuação da entidade
seria produzir um posicionamento técnico
contrário à MP para ser enviado às principais entidades representativas do setor
produtivo e às associadas da Abrasca.
O objeto do documento deve ser a supressão dos artigos 5º e 25º através do apoio
às emendas supressivas já encaminhadas no âmbito da comissão especial.
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CEMEC divulga estudo sobre evolução recente
do Mercado de Capitais
O CEMEC, Centro de Estudos do
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC, divulgou em fevereiro a
Nota CEMEC 01/2017: Mercado de
Capitais - Evolução recente e cenários para 2017.
O objetivo do estudo é analisar a
evolução do mercado de capitais
brasileiro nos segmentos de dívida
corporativa e ações, seu desempenho
no financiamento das empresas,
em termos de volume de recursos
e custos de capital, e as perspectivas
para 2017, levando em conta o cenário
macroeconômico e especialmente a
expectativa de queda da inflação e da
taxa de juros.
Seguem alguns destaques:
Mercado de dívida privada
• No mercado doméstico de dívida,
entre 2015 e 2016, altas taxas de juros,
recessão e forte elevação do saldo de
dívida pública, de 64,8% do PIB em
2015 para 67,9% em 2016) o saldo de
dívida privada nos bancos e no mercado de capitais sofreu queda de
64,5%para 59,3%, queda essa concentrada no saldo de financiamento das
empresas com redução de 4,5 p.p. do
PIB (de 38,7% do PIB para 34,2%);
• A redução do saldo de recursos das
empresas ocorreu no crédito bancário de
recursos livres (-9,6%) e direcionados
(- 9,3%), parcialmente compensado pelo
aumento de 6% do saldo de operações
no mercado de títulos de dívida privada;
o saldo de operações de crédito bancá-

rio teve queda real da ordem de 15%,
enquanto que as novas concessões caíram mais de 30% em termos reais, muito
mais intensa que a redução do PIB, o
que pode ter contribuído eventualmente
para o aprofundamento da recessão;
• O saldo de operações de dívida das
empresas no mercado internacional em
reais teve redução de 13,2%, como resultado da queda da taxa de câmbio (16,5%, de R$ 3,90 para R$ 3,26) e elevação de 4,0% do saldo em moeda estrangeira;
• A participação dos títulos de dívida
privada no financiamento das empresas
elevou-se de 17,0% em 2012 para
18,8%, com destaque para títulos de
financiamento imobiliário (CRIs e CCIM);
as emissões de CRAs (Certificados de
Recebíveis do Agronegócio) tem apresentado crescimento excepcional
(+193% em 2016, de R$ 4,4 bilhões em
2015 para R$ 12,9 bilhões em 2016),
com grande aumento do valor médio das
emissões feitas por grandes empresas
da cadeia produtiva do agronegócio e
forte demanda de investidores individuais, beneficiados com a isenção do
imposto de renda;
• As emissões de dívida de empresa
brasileiras no mercado internacional,
que tiveram queda acentuada em 2015
para US$ 6,5 bilhões, de US$ 27,1 bilhões em 2014, com a perda do
“investment grade” e elevação das taxas de juros, se elevam para US$ 17,3
bilhões em 2016, valor equivalente a
70% da média de 2010/2014.

3

Mercado de ações
• Vários trabalhos do CEMEC tem
mostrado que o principal fator de inibição do mercado de capitais brasileiro é a permanência de elevadas
taxas reais de juros por períodos
longos; simulação mostra que R$
1.000,00 investidos em títulos públicos na adoção do real (07/1994)
valeriam R$ R$ 42.006,00 em 01/
2016, contra R$ 14.275,00 que seria o valor obtido com o mesmo investimento numa carteira de ações
do Ibovespa;
• Depois do forte ciclo de emissões primárias (follow-on e IPOs) de
2006 e 2007, quando atinge 76 operações, o número de emissões apresenta tendência declinante, até 4
emissões em 2015, com ligeira recuperação em 2016, para 10 (apenas 1 IPO); por outro lado, o número de empresas listadas em bolsa
se reduz de 404 em 2007 para 349
em 2016; os números mostram que
desde 2011 predominam as deslistagem voluntárias;
• Verifica-se que tato a redução
das emissões primárias quanto o
aumento das deslistagens voluntárias apresentam correlação negativa com a taxa de juros: o número
de emissões primárias no período
de 2006 a 2015 tem correlação
negativa e elevada (-0,90) com o
custo de capital próprio, este
impactado pela taxa de juros: o número de deslistagens voluntárias
tem correlação negativa e elevada
(-0,714) com a relação entre taxa de
4

retorno do patrimônio líquido e custo do capital próprio;
• Elevadas taxas de juros de títulos públicos tem reduzido a parcela
de investimentos em renda variável
dos investidores domésticos (pessoas físicas e institucionais), ao mesmo em cresce a importância dos investidores estrangeiros nas emissões
primárias de ações ( entre 60% e 70%
do valor emitido no período de 2004 a
2011, cerca da metade entre 2012 e
2016) e no mercado secundário de
quase 30% em 2010 para 53,5% em
2016, o que equivale ao dobro da participação dos institucionais, de 27%;
observa-se nesse mercado forte redução da participação de pessoas físicas, de quase 35% em 2009 para
14,8% em 2016;
• No período mais recente, de 12/
2014 a 12/2016, dados da movimentação líquida de compras e vendas
de ações na Bovespa, mostram movimento predominante de entrada
dos investidores estrangeiros e de
desinvestimento de institucionais e
pessoas físicas.
Custo de capital no mercado de capitais
• Dívida: As taxas de juros apuradas pelo CEMEC no mercado secundário de debêntures atingem seu nível mais elevado, de 18%a.a. em fins
de 2015 (papéis de rating A,0 iniciando a partir daí acentuada tendência
de queda, até atingir taxas próximas
de 14%aa; em 12/2016 essa taxa é
de 13,1%a.a., que se compara com a
taxa média de crédito bancário para

empresas de 28,2%a.a., diferença
essa que se mantém entre 12p.p. e
15 p.p. entre 2011 e 2016; por sua
vez as taxas de emissão de notas promissórias também mantém diferença
para menos de cerca de 10p.p. em
relação às taxas de juros de operações bancárias de capital de giro (em
12/2016 taxa de 15,71%a.a. contra
26,10%a.a.);
• Capital próprio: o custo real de
capital próprio tem refletido as mudanças do quadro político e econômico dos últimos anos; estimativa
do CEMEC (método 1) para 12/2016
é de 12,2%a.a., valor consideravelmente a 12/2015, cerca de 15,2%
a.a., com queda da ordem de 300
pontos básicos; a taxa de 12.2% é
muito próxima da média observada
no período de 2013/2014 e superior
às taxas calculadas no período de
2010/2012, que oscilaram no intervalo de 10,00% a 11,00% a.a.
Mercado de capitais brasileiro –
cenários para 2017
• Existem razões para delinear em
2017 um cenário para o mercado de
capitais consideravelmente melhor que
o observado nos últimos dois anos:
i. A evidência histórica é a de que
as emissões de ações e título de dívida respondem positivamente ao processo de redução da taxa de juros,
cuja continuidade constitui a expectativa de mercado, reforçada pelo comportamento favorável das expectativas
de inflação; notícias da imprensa diária dão conta desde já da movimentação de empresas visando novas emissões de ações e de dívida;
ii. A redução da oferta de recursos de financiamento oferecidos a
taxas inferiores às do mercado e as
novas políticas operacional do
BNDES favoráveis ao mercado de
capitais devem atuar positivamente
para fortalecer o desempenho do
mercado de dívida corporativa
• Entre os riscos desse cenário,
destacam-se eventuais dificuldades
políticas no plano interno, que possam comprometer a aprovação da reformada previdência, e no plano externo, a elevação das taxas de juros
dos EUA ao longo de 2017, expectativa já reforçada pela continuidade da
recuperação econômica e pela recente
aceleração da inflação naquele país.
Veja o trabalho na íntegra no link
a seguir: https://goo.gl/9OeMN3.
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Instrução que vai
alterar a 480 deve
assegurar ao
Código Brasileiro
de Governança o
disclosure e não a
obrigatoriedade
por Antonio D.C. Castro
Em novembro do ano passado, a
Comissão de Valores Mobiliários lançou o Código Brasileiro de Governança
Corporativa – Companhia Abertas
(CBGC) trabalho que reúne os esforços de 11 entidades do mercado de
capitais que integram o Grupo Interagentes, a partir de iniciativa do IBGC.
O documento foi elaborado tomando
como base o modelo pratique ou explique do Código Abrasca de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas e o conteúdo do Código das
Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC.
Esse modelo é internacionalmente
reconhecido como a abordagem mais
adequada para códigos de governança
porque reconhece que as regras devem
levar em consideração as características particulares de cada empresa e, por
esse motivo, concede flexibilidade para
explicar os fatores que justificam suas
escolhas. Portanto, esse modelo pressupõe que as práticas e princípios incorporados no Código, embora recomendados, não sejam de adoção obrigatória pelas companhias.
O objetivo foi recomendar as melhores práticas de governança que devem
ser adotadas em temas essenciais
como direitos dos acionistas, atribuições e funcionamento dos órgãos sociais, remuneração de administradores,
gerenciamento de riscos e controles
internos, identificação e administração
de conflitos de interesses e código de
conduta.
Originalmente a ideia era endereçar
as boas práticas de governança
corporativa através da autorregulação.
Posteriormente, durante a evolução dos
trabalhos de desenvolvimento do
CBGC, a CVM decidiu que o texto seria
encampado pela Autarquia, que assumiria assim responsabilidade pela sua
conformidade.
Em dezembro, ou seja, um mês após
o lançamento do Código, a CVM colocou em audiência pública minuta de ins13 de março de 2017

trução para alterar a ICVM 480/2009, que
dispõe sobre o registro de emissores de
valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados.
O objetivo da minuta é alterar as regras aplicáveis aos emissores, incluindo, entre elas, a criação de novo documento periódico anual contendo informações relativas à aplicação pelas companhias das práticas incluídas no CBGC.
Obrigatoriedade?
Em resposta ao edital de audiência
pública, a Abrasca enviou carta à CVM
com alguns comentários à minuta de
instrução, entre eles sobre a proposta
de criação do Informe sobre o Código
Brasileiro de Governança.
O que se pretende dizer é que as
normas da CVM que alçaram o Código
ao arcabouço regulatório do mercado de
capitais brasileiro devem assegurar tão
somente o disclosure das informações
relacionadas a aplicação do Código, em
oposição a emplacar o enforcement do
Código aos emissores, ou os penalizar
pelo não seguimento de determinada
prática recomendada.
Em vista do exposto acima, é justo
pensar que o monitoramento pela CVM,
no que diz respeito ao Anexo 29-A (o qual
reflete em sua integralidade o disposto
no Código), deve restringir-se a verificação formal das informações ali inseridas,
eximindo-se, portanto, de adentrar ao
mérito e conteúdo do documento. Afinal
o Código não pretende ser um conjunto
de normas, mas sim um conjunto de princípios e recomendações.
Consideramos, entretanto, que seria
pouco razoável penalizar as companhias abertas e seus diretores com fulcro
em informações acerca da observância
do Código, pois não deveria haver jurisdição do ente regulador sobre o mérito
e conteúdo das informações inseridas
no Anexo 29-A (Informe sobre o Código
Brasileiro de Governança Corporativa –
Companhias Abertas).
Aliás, essa linha de pensamento é
inclusive endossada pela própria CVM
no Edital de Audiência Pública conforme assinalado abaixo:
“(...) a CVM entende que é importante garantir, com base no art. 22, §1°,
I, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, o disclosure necessário
para que os investidores e outras
partes interessadas tenham acesso
aos comentários do emissor, informando quais dessas práticas são por
ele adotadas e o motivo pelo qual

ele não adota ou adota de forma parcial
as recomendações do Código.”
Ao serem incorporados às normas da
CVM, os comentários da administração
deverão observar as regras previstas no
art. 14 da Instrução CVM nº 480, de
2009, que se impõe a todas as informações divulgadas pelos emissores. Tais
informações deverão ser verdadeiras,
completas, consistentes e não podem
induzir o investidor a erro. A supervisão
a ser exercida pela CVM sobre essas
informações será feita com base nesta
perspectiva, não se devendo propor a
avaliar as escolhas feitas pelo emissor
quanto à adoção ou não das práticas
recomendadas.
Portanto, o mérito e o conteúdo das
informações veiculadas pelo emissor no
informe sobre o Código não serão ou
não deveriam ser objeto de revisão,
análise ou juízo da CVM.
Antonio D.C. Castro é presidente da
Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca)

Aumenta o interesse
do investidor no Relato
Integrado
(Adaptado da Newsletter do
International Integrated Reporting
Council (IIRC) – Destaques de 2016)
Um tema claro que surgiu em 2016 é
o interesse dos investidores por informações mais abrangentes para embasar
suas decisões. Delegados da Conferência ICGN-IIRC foram enfáticos: buscase inovação nas ferramentas de tomada
de decisão para que os investidores possam ganhar com mais informações sobre a criação de valor no longo prazo. Além
disso, eles consideraram o Relato Integrado um ponto central para um melhor
diálogo entre investidores e empresas.
Isso confirma as conclusões de um
relatório elaborado pela PwC, em colaboração com o IIRC, no início deste
ano: ‘Não se trata somente das demonstrações financeiras: é cada vez maior a
variedade de fatores considerados na
tomada de decisão de investimento’.
O IIRC contribuiu com o prefácio deste relatório afirmando que a integração financeira e informações mais amplas devem “levar a melhorias na maneira como
os investidores gerenciam o risco do investimento, avaliam a dinâmica da indús5

tria e o ambiente regulatório, validam uma
tese de investimento e avaliam as informações prospectivas de uma empresa”.
A jornada em que a comunidade de investimento está embarcando espelha de
muitas formas a jornada pela qual os pioneiros do Relato Integrado passaram, uma
vez que incorpora todos os aspectos da
criação de valor em seu pensamento.
Como o CEO da General Electric,
Jeffrey Immelt, declarou na publicação
do primeiro relato integrado da empresa: “Para que os investidores tomem
decisões de investimento e voto, não
acreditamos que ter mais informações
seja necessariamente melhor. Em vez
disso, desafiamo-nos a fornecer informações melhores”.
Em 2016, houve a aprovação de uma
ampla gama de organizações de investidores. A BlackRock, o CFA Institute,

a CalPERS e a Eumedion foram somente algumas das organizações que reforçaram a necessidade da criação de
valor a mais longo prazo e o papel do
Relato Integrado.
Fica claro que os participantes do mercado em âmbito global estão caminhando para uma nova visão da criação de valor - tanto por parte da comunidade de investidores como do empresariado. Um
relatório elaborado pela AICPA, CIMA e
Black Sun em colaboração com o IIRC
afirmou que 89% dos executivos entrevistados concordaram que empresas devem
entregar um propósito além do lucro.
O IIRC está liderando a discussão
sobre como essa nova visão de criação de valor pode ser incorporada à prática corporativa diária. As Redes de
Relato Integrado ao redor do mundo
continuam a se reunir para desenvolver

práticas predominantes, como a Comissão do Relato Integrado no Brasil, que
abriga a maior rede da família, com mais
de 500 participantes. Os profissionais
de contabilidade introduziram uma nova
rede para organizações de profissionais
de contabilidade este ano, liderada por
uma parceira do IIRC, a IFAC. O IIRC
colaborou com uma série de organizações durante o ano de 2016 para reunir
as redes, por exemplo, na França, Alemanha e Rússia.
Durante o ano de 2016, o IIRC renovou uma série de importantes memorandos de entendimento (MoU) com
parceiros-chave, incluindo: WBCSD,
GRI, IFAC e UNCTAD.
O IIRC tem foco no aumento da
qualidade e da consistência do treinamento para apoiar a adoção global
do Relato Integrado.

Conexões para um Futuro Sustentável é tema da Conferência Abrasca-CDP
Discutir o futuro sustentável é a preocupação da Abrasca e do CDP-Driving
Sustainable Economies América Latina que realizarão a 3ª Conferência
Construindo Conexões para um Futuro Sustentável, em 4 de maio.
Palestrantes nacionais e internacionais
já confirmaram presenças neste que se
consagra como um dos grandes eventos da Agenda Sustentável.
A precificação de carbono será o
subtema de abertura, em sessão
interativa. Logo em seguida haverá o pai-
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nel 1 discutindo “Conexões Internacionais:
Bioeconomia e Seu Potencial no Brasil –
Cooperação Brasil e Noruega”. Já o painel 2 abordará “Conexões entre Diferentes Iniciativas de Relato: a convergência
como um caminho para a transformação
efetiva dos modelos de negócios”.
O evento, que vai das 8h30 às 17h30,
dia 4 de maio próximo, no Teatro Vivo,
em São Paulo, terá o painel 3 sobre
“Riscos Ambientais e Dever Fiduciário”,
com os cases da Samarco e da
Volkswagen. As “Soluções para o Fu-

turo Sustentável” serão apreciadas durante o matchmaking session à tarde.
Nesta oportunidade os convidados analisarão cases de descarbonização, segurança hídrica e proteção de florestas.
Estão confirmados Marco Antonio
Fujihara (Fundo Brasil), Chris Fowle (Global Networks&Outreach, Americas),
Juliana Lopes (CDP), João Francisco
Zeni (Telefônica), Sue Howells (Co-Chief
Operating Officer, CDP), Raquel Poggi
(Fundação Real Grandeza), Denise
Pavarina (BRAM) e Shigeo Watanabe.
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