São Paulo, 11 de novembro de 2018
Ao Senhor
Antonio Carlos Berwanger
Superintendente de Desenvolvimento do Mercado - SDM
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Assunto: Edital de Audiência Pública SDM nº 06/18
Prezado senhor,
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) considera positiva a
iniciativa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de propor, na audiência
pública SDM nº 06/18, uma primeira fase do Projeto Estratégico de Redução de
Custos de Observância, focando alterações pontuais, de caráter mais
operacional e de impacto mais baixo, que poderão ser implementadas já em
2019.
Conforme apontado anteriormente pelo IBGC, tal projeto é uma excelente
oportunidade para analisar profundamente possíveis aprimoramentos e revisões
normativas buscando maior eficiência regulatória.
Nossa análise da minuta desta primeira fase do projeto se ateve às medidas
relacionadas à governança das companhias abertas, não identificando pontos
de preocupação sob esse referencial. Nada obstante, gostaríamos de registrar
apoio às seguintes medidas específicas:
1 - Alteração de procedimento relativo ao recebimento de informações
confidenciais – Instrução CVM nº 361 (parágrafo único do art. 9º-A)
Instrução CVM nº 358, de 2002 (art. 7º)
Somos favoráveis à proposta. A definição de que o requerimento sobre
informações confidenciais seja dirigido diretamente à área técnica, e não mais
à presidência da CVM, e por meio eletrônico, em vez de envelope, tendem a
aumentar a eficiência e a celeridade da atividade sancionadora.
2 - Alterações sobre Instrumento de OPA - Instrução CVM nº 361 (art.
33) e na Instrução CVM nº 480 (art. 24, § 3º)
Somos favoráveis às propostas. Ao fazer referência ao formulário de referência
atualizado e acrescido de seção de fatores de risco da oferta, o Instrumento
de OPA valorizará o documento mais completo de informações sobre o emissor
e contribuirá para a racionalização do processo de prestação de informações,
um dos principais objetivos do projeto de redução de custos de observância.
Agradecemos a atenção dispensada e nos colocamos à disposição para
eventuais esclarecimentos.
Cordialmente,
1

Equipe de Vocalização e Influência do IBGC.
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