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Criação de valor no interesse 
corporativo de longo prazo  

85% da B3 já é Nova Abrasca! 
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 DIREITO SOCIETÁRIO / TRIBUTÁRIO / EMPRESARIAL 

 REGULAÇÃO E AUTORREGULAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS 

 NORMAS CONTÁBEIS / AUDITORIA / GESTÃO DE RISCOS 

 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 COMPLIANCE 

 INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO E FINANCIAMENTO / 
FOMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 RELAÇÕES COM INVESTIDORES 

 INOVAÇÃO CORPORATIVA 

 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS 

Única entidade especializada em 
relações institucionais com foco em: 
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 Integradas por grande número de 

especialistas das associadas: Assaí, 
Bradesco, Gol, GPA, Itaú, Magazine 

Luiza, Renner, Via Varejo, Vivo 

 Identificação de demandas 

relevantes 

 Fóruns de debate para construção 

de soluções 

 Força coletiva aos pleitos 

 Expressar posicionamentos sem 
exposição da associada 

 

Comissões técnicas 

Mercado de 
Capitais 

Auditoria e  
Normas 

Contábeis 

Rel Gov 
 

Liquidez, Finanças 
e Tributação 

ESG 

Jurídica 

Inovação 
Corporativa 
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 Abrasca tem assento em 20 fóruns do mercado de 

capitais: CPC, CRSFN, CCEEB3, Trustees IFRS, IFRIC, 

IASB, Conselhos Anbima etc 

 Interlocução ativa com CVM, B3, RFB (Projeto 

CONFIA – 200 auditores fiscais), Congresso e mídia 

Participação que gera 
retorno institucional 
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Exemplos de temas com disposições 

alteradas pelos PLs: reforma tributária 
(IR), fato relevante, desconsideração da 

PJ, assembleias gerais, transparência de 
emissões de gases do efeito estufa, 
publicações legais, voto plural, 

alienação de controle e incorporações. 
60 PLs monitorados. 

Monitoramento legislativo 
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Compromisso com pautas que 
geram retorno institucional 

 Realizações geram grande retorno  
para as associadas. Exemplos: 

o Pandemia: mais prazo para assembleias; 

o Viabilização de assembleias digitais; 

o Marco Legal das Startups. 

 Pauta de trabalho – Desafios da Abrasca – 
benefícios relevantes. Exemplos: 

o Reforma Tributária; 

o Simplificação do FRE; 

o Fórum ESG Investidores & Empresas; 

o Voto plural para todos; 

o SOP com segurança jurídica; 

o Capital Markets Lab. 
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A ferramenta reduz custos, à medida que os 
profissionais gastarão menos tempo no 
preenchimento dos formulários, além de 

alargamento de janelas de oportunidade para 
emissões e maior precisão das informações. 

Redução do tempo para 
preencher formulários CVM 
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Com as associadas para facilitar 

intercâmbio de informações e soluções 
(temas societários, contábeis, tributários 
e de inovação corporativa). 

Com autoridades públicas, formuladores 
de políticas e grandes especialistas nos 

assuntos em discussão. 

Com agentes do mercado: entidades, 

investidores e principais stakeholders. 

Possibilidade de protagonismo em temas 
qualificados, dando visibilidade à 

associada e seus colaboradores.  

Network qualificado 
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Redução do custo 
de treinamento 
obrigatório 
Cursos sobre os temas mais 

importantes e atuais do dia-a-dia 
dos preparadores das DFs, a 
custos competitivos e com 

docentes da mais alta qualidade. 

Cursos da área contábil e 

reuniões da CANC atendem a 
pontuação exigida pelo CFC. 
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Comunicação permanente 
 Boletim Sia&Cia com os fatos relevantes da semana 

 Edições extras do boletim para informações urgentes 

 Plataforma eletrônica para acesso remoto à reuniões 

 Site com acesso exclusivo a vídeos, gravação de eventos, 

podcasts e documentos técnicos 

 Entrega: 100 realizações em 25 anos 
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Presença na mídia em defesa das posições da Abrasca 
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 A Abrasca é pautada pelas associadas, cuja 
diversificação traz mais soluções. 

 O histórico da Abrasca mostra que a entidade 
entrega resultados. 

 Quanto mais associados, mais recursos para mais 
entrega a todos. 

 Investimento em novas comissões gera mais 
participação e mais realizações. 

 Para consolidar presença em Brasília, a Abrasca 
precisa de novas associadas. Sua participação é 
muito importante! 

A força da entidade aumenta 
com sua participação! 



13 

abrascabr 

abrascabr 

abrasca_oficial 

abrasca 

abrasca 

Clique aqui e 
associe-se! 

http://www.abrasca.org.br/associadas/associacao-on-line

