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IBRI e ABRASCA debatem audiência da SEC sobre novas regras para o reporte
climático

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das
Companhias Abertas) promoveram webinar, no dia 26 de abril de 2022, para debater as novas regras da
SEC (Securities and Exchange Commission) para reporte climático. O evento contou com a participação
de Fernanda Claudino, gerente jurídica e operacional das comissões técnicas da ABRASCA; Thiago
Spercel, sócio do escritório Paul Hastings. Izabel Ramos, gerente de Mercados de Carbono da
Petrobras, e Rafael Mingone, diretor Técnico do IBRI e Relações com Investidores, Governança
Corporativa e Mercado de Capitais da Gerdau, relataram suas experiências na agenda ESG (do inglês
Environmental, Social and Governance; em português, ASG – Ambiental, Social e Governança) em suas
companhias.
Os debates foram moderados por Joanes Ribas, presidente da C-ESG (Comissão ESG) da

ABRASCA e diretora de Sustentabilidade da Vivo, e Alexei Bonamin, vice-presidente da C-ESG e sócio
do TozziniFreire Advogados das áreas de Mercado de Capitais e Investimentos Sustentáveis e de
Impacto.
“Fiquei muito satisfeito de unirmos forças com a ABRASCA para a promoção deste evento”, celebrou
Rodrigo Maia, diretor-presidente do IBRI, no início do evento. Ele reforçou que o tema da
videoconferência é muito importante para os profissionais de Relações com Investidores.
No início de sua apresentação, Thiago Spercel explicou que em fevereiro de 2021 a SEC orientou o
foco em divulgações sobre aspectos climáticos nas comunicações das empresas. Mais recentemente, a
SEC colocou em audiência pública, em março de 2022, regras extensivas sobre divulgação climática.
Na opinião de Rafael Mingone, a SEC faz um movimento consistente, o que certamente vai caminhar
para a uniformização de regras. “Ainda assim existem muitas assimetrias geradas por métricas distintas
e inúmeros questionários que precisam ser respondidos”, apontou.
Izabel Ramos, gerente de Mercados de Carbono da Petrobras, relatou que a empresa já percorreu
grande parte do caminho indicado na proposta da SEC. “Há tempos convivemos com demanda de
investidores, processo que vem se acelerando”, acrescentou.
Para acompanhar o debate na íntegra, acesse o link abaixo no canal do YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=nCwWYnLhLYo
Link para a apresentação de Thiago Spercel, sócio do escritório Paul Hastings Advogados:
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles
%2F83935%2F1651172278Regras_de_DIsclosure_Climatico_SEC.pdf

