Programa - 20º Encontro Previ de Governança Corporativa

24/11/2020

8h30 às 8h40
Boas vindas

Celebrando a 20ª Edição do Encontro Previ de Governança Corporativa, a Previ mais uma vez convida o mercado
ao debate.
A conscientização das companhias, investidores e, principalmente, de seus gestores, acerca da importância do
desenvolvimento sustentável vem crescendo, fato acelerado pela crise causada pela pandemia da COVID-19.
Neste momento, cabe buscar a melhor informação acerca dos modelos de negócios e práticas empresariais,
aquela que permitirá aos atores do mercado medir as performances e tomarem as melhores decisões para que a
sustentabilidade não seja apenas uma teoria.

José Maurício Pereira Coelho - Presidente da Previ

8h40 às 9h
Abertura

Desenvolvimento Sustentável e Mercado de Capitais

André Guilherme Brandão - Presidente do Banco do Brasil

9h às 10h30
Palestra Magna

O desenvolvimento sustentável pressupõe a mudança de cultura. Nesse sentido, aliado aos resultados financeiros,
a atividade econômica deve ser realizada considerando os impactos que causará à sociedade e ao meio ambiente.
O efetivo monitoramento dos riscos e a forte atuação para mitiga-los deve ser o eixo ao redor do qual irão girar os
processos de trabalho, os produtos e as decisões dos diversos atores do mercado.

Dr. Carlos Nobre - Climatologista

10h30 às 10h45
10h45h às 11h

11h às 12h10
Entrevista

12h10 às 12h30
12h30

Perguntas

Intervalo
Ao avaliar os riscos ASGI, pode ser necessária a mudança de processos de trabalho para que sejam mitigados. Mas
essa mudança tem aspectos financeiros que podem alterar o resultado das companhias. Surge então a questão:
finanças e sustentabilidade são incompatíveis? É possível pensar em mudança de processos de trabalho e de
modelos de negócio num cenário de crise? E é possível pensar em retomada econômica perene e efetiva que não
seja sustentável?

Denísio Liberato - Diretor de Participações da Previ

Affonso Celso Pastore - Sócio Fundador da A. C. Pastore &
Associados

Perguntas
Encerramento do 1º dia

Marcio de Souza - Diretor de Administração da Previ

25/11/2020
8h30 às 8h45
Boas vindas

Boas vindas

Denísio Liberato - Diretor de Participações da Previ

8h45 às 9h25
Palestra

O papel dos conselheiros na implantação da cultura ASGI é de extrema importância. Isso porque somente haverá
efetividade nas ações ASGI com o compromisso da alta administração e com a adoção de estratégias corporativas
que estejam permeadas por tais princípios. Como os conselhos das empresas que têm se destacado nessa área
vêm contribuindo com o debate? De que forma traçam estratégias e metas e, posteriormente, as monitoram e
controlam?

Marcio Correia - Gestor da JGP Gestão de Recursos

9h25 às 9h40

Perguntas
Eduardo Flores - Professor na FEA USP

9h40 às 10h30
Debate Mediado

A observância dos aspectos ASGI nos negócios está na pauta do dia. O mercado vem aprendendo a incluir a
análise dos riscos ASGI nos processos decisórios. Surge então um novo desafio: esses aspectos são mensuráveis e
comparáveis? O que é material em cada negócio e o que é importante divulgar e analisar? Iniciativas
internacionais buscam endereçar a planificação e consolidação das informações. E o Brasil, onde se encontra
nesse cenário?

Sonia Favaretto - Presidente do Conselho Consultivo na GRI
Brasil

Viviane Mansi - Presidente na Fundação Toyota Brasil

10h30 às 10h50
10h50 às 11h

11h às 11h45
TED

12h às 12h20
12h20 às 12h30

Perguntas

Intervalo
Sustentabilidade é uma cultura. O respeito aos aspectos sociais, ambientais, de governança e de integridade
precisa estar inserido em todo e qualquer processo das companhias, integrado de forma indelével. Para isso, é
preciso que haja o alinhamento das diretrizes e estratégias da companhia, com a participação e o
comprometimento da alta gestão. Qual o papel dos conselheiros nesse cenário?

Perguntas
Encerramento do 2º dia

Jaime Gornsztejn - Diretor na Área Stewardship na
Federated Hermes - International

Rafael Castro - Gerente Executivo de Controle Internos na
Previ

Marcelo Otavio - Diretor de Investimentos da Previ

