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CODIM participa de seminário sobre as melhores práticas de divulgação
Em seminário promovido pela FIPECAFI, profissionais do mercado de capitais debatem como a
divulgação de informações pode minimizar riscos
Representantes do CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado)
participarão do Seminário "Melhores Práticas de Divulgação”, promovido pela FIPECAFI
(Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras), que acontece, no dia 11
de junho de 2013, das 19 horas às 22 horas, na sede da Fundação, em São Paulo (SP).
Na ocasião, Geraldo Soares, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI (Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores) e coordenador do CODIM e Ligia Montagnani,
subcoordenadora do CODIM (representando a Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais - APIMEC), apresentarão os principais pronunciamentos
na divulgação de informações no Brasil, abordando os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê
para aprimorar a transparência e a prestação de contas.
Além de relatar os principais pontos do trabalho desenvolvido pelo CODIM, o evento
proporcionará debate sobre como a divulgação de informações pode reduzir riscos e o custo de
capital, melhorar a imagem da companhia e, consequentemente, ampliar a geração de valor
para os acionistas.
A seguir acompanhe a programação do evento:
19:00 – 19:30 – Credenciamento
19:30 às 19:45 – Abertura – Prof. Iran Siqueira Lima, Presidente da FIPECAFI, e Prof. Renê
Coppe Pimentel, Coordenador de MBA de RI FIPECAFI-IBRI
19:45 às 20:30 – Apresentação CODIM - Geraldo Soares, Coordenador do CODIM/IBRI e Ligia
Montagnani, Subcoordenadora CODIM/APIMEC
20:30 às 21:15 – Mesa Redonda - Antônio Carlos Machado, ANEFAC - Diretor do Prêmio
Transparência e Prof. Giovani Brito, FIPECAFI, Especialista em risco de crédito
21:15 às 21:45 – Fórum de discussão - abertura a todos os participantes
21:45 às 22:00 – Encerramento
Serviço: Seminário Melhores Práticas de Divulgação
Dia: 11 de junho de 2013 – terça-feira
Horário: Das 19 horas às 22 horas
Local: Sede da FIPECAFI (Rua Maestro Cardim, 1.170 - Bela Vista - São Paulo – SP, próximo da
estação Paraíso do Metrô)
INSCRIÇÕES: As vagas são limitadas. Para participar acesse: www.fipecafi.org/eventos
Telefone para mais informações: (11) 2184-2040. Inscrições pelo e-mail: eventos@fipecafi.org
CODIM - www.codim.org.br - O CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações
ao Mercado) surgiu em abril de 2005, com o objetivo de orientar as companhias abertas

brasileiras no caminho de maior padronização das melhores formas de divulgação de
informações e assim contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais. O Comitê tem,
desde sua criação, a coordenação de Geraldo Soares representante do IBRI (Instituto Brasileiro
de Relações com Investidores) e Haroldo Reginaldo Levy Neto, da APIMEC (Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais). Atualmente, o CODIM conta
com a participação de doze entidades representativas do mercado de capitais brasileiro, com
dois membros representando cada entidade: ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Privada); ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas);
AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais); ANBIMA (Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), ANCORD (Associação Nacional das
Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), ANEFAC
(Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade),
BM&FBOVESPA (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro), CFC (Conselho Federal de
Contabilidade), IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e IBRACON (Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil), além da APIMEC e do IBRI, que atuam como entidades
coordenadoras. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) participa como membro observador.
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