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COMUNICADO CODIM – 2020 

 

 ASSUNTO: ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CODIM – Comitê de Orientação 

para Divulgação de Informações ao Mercado  

 

O CODIM - Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado foi criado 

em abril de 2005 em coordenação conjunta da APIMEC e do IBRI,  com o objetivo de 

discutir e sugerir a utilização das melhores formas de divulgação de informações pelas 

Companhias Abertas.  

Durante os seus mais de 15 (quinze) anos, foram elaborados 26 (vinte e seis) 

Pronunciamentos de Orientação (POs), construídos por consenso entre as entidades-

membro, com conteúdo extremamente relevante para o aprimoramento de práticas do 

mercado de capitais brasileiro.  

Referidas manifestações buscaram, como principal objetivo, efetivamente melhorar as 

práticas de Governança Corporativa das Companhias Abertas, com aprimoramento da 

Comunicação com seus públicos estratégicos.  

Após todos esses anos, acreditando ter cumprido seu papel com notória relevância, as 

entidades-membro entendem que a nova conjuntura de mercado e a dinâmica das 

relações acabaram por impactar as suas pautas individuais e comuns. Nesse período, foi 

possível observar ainda um expressivo aprimoramento e modernização nas regras de 

comunicação emanadas pela CVM.  

Por entender que o mercado brasileiro atinge nova fase, o que exigirá estruturas distintas 

para suprir os desafios, as entidades-membro vêm discutindo o futuro do CODIM desde o 

segundo semestre de 2019 e, neste momento, decidiram, de comum acordo, pela 

interrupção das atividades do Comitê. A CVM, como entidade observadora do CODIM, 

acompanhou esta deliberação. 

A APIMEC irá manter disponível ao público todos os Pronunciamentos de Orientação que 

foram produzidos para que continuem a servir de guia nas reflexões das Companhias 

sobre as melhores práticas de divulgação de suas informações aos seus mais variados 

públicos estratégicos.  

As entidades-membro continuarão a apoiar a que se faça reflexões sobre as orientações 

já emitidas pelo Comitê, sempre enaltecendo sua importância histórica para o 

desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. 

Por fim, os abaixo elencados registram os agradecimentos e cumprimentos a todos os 

membros e outros colaboradores que, voluntariamente, conferiram tempo e dedicação ao 

CODIM, em especial a todos seus coordenadores, que foram fundamentais nesse 

processo de construção de melhores práticas e de um mercado mais sólido e 

transparente. 

 

São Paulo, 01 de outubro de 2020. 
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Cordialmente, 

Luís Ricardo Marcondes Martins – Diretor-Presidente 
ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar  
 
Fábio Henrique de Sousa Coelho - Presidente 
AMEC - Associação de Investidores no Mercado de Capitais  
 
Carlos Ambrósio - Presidente 
ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
 
Carlos Arnaldo Borges de Souza - Presidente 
ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários, Câmbio e Mercadorias 
 
Milton Toledo - Presidente 
ANEFAC - Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade 
 
Ricardo Tadeu Martins - Presidente 
APIMEC - Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 
Capitais 
 
Gilson Finkelsztain – Diretor-Presidente 
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
 
Zulmir Ivânio Breda - Presidente 
CFC - Conselho Federal de Contabilidade 
 
Pedro Melo – Diretor Geral 
IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
 
Francisco Antonio Maldonado Sant’Anna - Presidente 
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil  
 
Bruno Salem Brasil – Diretor-Presidente 
IBRI - Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 
 
Haroldo Reginaldo Levy Neto 
Coordenador CODIM - APIMEC  
 
Helio Garcia 
Coordenador CODIM - IBRI  
 
Lucy Sousa  
Subcoordenadora CODIM - APIMEC  
 

 

Acesse aqui o Balanço das Atividades do CODIM em 15 anos. 

http://www.codim.org.br/Arquivos/Download/251-Balanco-das-Atividades-CODIM-em-15-Anos.pdf

