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Alerta

As opiniões aqui expostas são de
exclusiva responsabilidade do
apresentador, não necessariamente
refletindo o entendimento da
Comissão de Valores Mobiliários
sobre as matérias abordadas.



AGENDA

▪ Regulamentação (CVM) 

▪ Tendências



A CVM E O SFN

Sistema Financeiro Nacional

BACEN CVM SUSEP PREVIC



Po$$ibilidades

▪ Debêntures (títulos de dívida)

▪ Bonds (emissão de dívida no 

exterior)

▪ CRA / CRI (securitização)

▪ FIDC / FII (veículos de 

investimento coletivo)



Instrução CVM 480

✓ Retrato verdadeiro, preciso 
e completo da situação 
econômico-financeira da 
companhia, riscos e ativos 
emitidos.

Formulário de Referência das Companhias 
Abertas: 



PTE e DRI

Responsáveis: Presidente e Diretor de Relações 
com Investidores  diligenciar para que as 
informações possuam qualidade e estejam 
atualizadas



Itens do FR

✓ Fatores de risco socioambientais

✓ Política ambiental e custos de observância da regulação 
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, 
inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção 
ambiental (IN CVM 480/2009, alterada pela 552/2014, 
anexo 24, item 7.5, b) 

✓ Aderência ao Código de Governança Corporativa do IBGC
(“Comply or Explain”)



Política Ambiental 

Sobre as atividades da companhia, com relação a políticas 

socioambientais, indicar:  

a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais 

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações 

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por  

entidade independente  

d. a página eletrônica onde podem ser encontradas essas 

 informações 

 

(item 7.8 do anexo 24 da IN CVM 480/2009, alterada pela  

IN 552/2014) 

 



Código IBGC

Princípio 2.1:

“O conselho de administração deve exercer suas 
atribuições considerando (...) os impactos decorrentes de 
suas atividades na sociedade e no meio ambiente (...)”



Siga ou Explique

Prática recomendada:

Na definição das estratégias de negócios, o Conselho de 

Administração deve considerar os impactos das atividades 

da companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a 

perenidade da companhia e a criação de valor no longo 

prazo



Siga ou Explique

Prática recomendada:

O presidente e a diretoria devem ser avaliados com base 

em metas de desempenho, financeiras e não financeiras 

(incluindo aspectos ambientais, sociais e de governança)



Investimento Responsável



FSB’s TCFD



coe@cvm.gov.br

▪ www.labinovacaofinanceira.com

▪ www.evernote.com/l/Ag-cDEnR4s1G24xtVbtmcTNdz2Bz9YR8LKs/

▪ https://www.sitawi.net/publicacoes/

▪ @CVMEducacional (redes sociais):

 twitter.com/CVMEducacional

 www.youtube.com/CVMEducacional

 facebook.com/CVMEducacional

 www.linkedin.com/company/cvm

 www.instagram.com/cvmeducacional

Obrigado!

mailto:soi@cvm.gov.br

