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Ricardo Rosanova Garcia realiza palestra no Programa TOP XXV Virtual
Ricardo Rosanova Garcia, Diretor Técnico do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores),
realizou palestra na XXV edição do Programa Top Virtual da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em
09 de dezembro de 2021, das 09 às 11 horas. Durante a palestra, Ricardo Garcia abordou os seguintes
temas: “O papel do RI”, “O impacto da cultura de capital aberto”, “O RI nas pequenas e médias
empresas”, “Desafios na Comunicação da empresa”, “Agregação de valor com práticas de RI” e a
“Importância do RI no relacionamento com provedores de capital”.
“No século XX consolida-se o mercado de capitais como uma alternativa à dívida porque sabemos que o
capital é algo finito, dessa forma, é preciso utilizar a poupança de alguns para financiar outros”, explicou.
Durante a apresentação, Ricardo Garcia respondeu dúvidas dos professores com relação a valor justo,
atendimento aos investidores, dentre outros assuntos.

O Programa TOP XXV Virtual aconteceu de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2021 e foi oferecido
pelo Comitê Consultivo de Educação da CVM para professores vinculados a instituições de ensino de
nível superior, de graduação ou pós-graduação, que lecionem ou tenham lecionado nos últimos dois
anos disciplinas relacionadas ao mercado de capitais.
Os objetivos do Programa são: promover atualização de conhecimentos relativos ao mercado de
capitais, aliando uma visão prática à teoria; criar um canal permanente de comunicação e
relacionamento entre as instituições do Comitê e os professores, divulgando a atuação de cada entidade
e o apoio que pode ser prestado ao docente, além de contribuir para o desenvolvimento de
multiplicadores, junto às instituições de ensino de nível superior, que repassem aos alunos as
informações recebidas no referido programa, bem como participem de outras iniciativas educacionais.
O Comitê Consultivo de Educação é composto por CVM (Comissão de Valores Mobiliários); ABRASCA
(Associação Brasileira das Companhias Abertas); ABVCAP (Associação Brasileira de Private Equity e
Venture Capital); 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); APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais) Brasil; B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa); IBRI
(Instituto Brasileiro de Relações com Investidores); e Planejar (Associação Brasileira de Planejadores
Financeiros).
A Comissão de Valores Mobiliários – em parceria com o MEC (Ministério da Educação) – realiza,
também, capacitações para professores da Educação Básica por meio de cursos gratuitos. A plataforma
está no ar em www.edufinanceiranaescola.gov.br
Mais informações:
https://www.investidor.gov.br/menu/Menu_Academico/Comite_educacao/Iniciativas/ProgramaTop.html

