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Profissionais de RI (Relações com Investidores) e do mercado de capitais tiveram a oportunidade 
de tirar dúvidas sobre recompra de ações durante o webinar: “Recompra de Ações: é uma boa 
opção para a empresa e o acionista?”, realizado pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores) e pela RIWeb.
Na abertura, Rodrigo Azevedo, presidente do Grupo Comunique-se/RIWeb, mencionou que o 
webinar faz parte do programa “RI em Ação”, que objetiva trocar experiências, conhecimento e boas 
práticas de Relações com Investidores.
Na ocasião, as experiências foram compartilhadas por Carlos Lazar, conselheiro do IBRI e diretor 
de Relações com Investidores da Kroton Educacional, e Ricardo Lutfalla, diretor da BTG Pactual 
Corretora de Títulos e Valores.
A recompra de ações é praticada em momentos econômicos difíceis ou quando a avaliação da 
companhia está abaixo do que seus dirigentes esperam. Segundo Lutfalla, um dos destinos das ações 
é a área de Tesouraria da empresa ou, caso a companhia julgue necessário, os papéis são cancelados. 
“Esse movimento existe no mundo inteiro e é benéfico para as companhias”, opinou. 
Entre os motivos da recompra de ações, Lazar citou: a utilização nos planos de stock option (opção 
de ações). “Mas certamente o principal foco da recompra é sinalizar para o mercado que os preços 
das ações estão numa avaliação abaixo do que a companhia acredita ser justa”, acrescentou. Para 
os profissionais de RI, Carlos Lazar recomendou atenção a novas regras no marco legal estabelecido 
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 
Com relação às alterações recentes nos dispositivos legais, Lazar mencionou a aprovação do 
programa de recompra, que anteriormente ficava a cargo do Conselho de Administração e agora em 
determinados casos passa por avaliação de AGO (Assembleia Geral Ordinária). O conselheiro do 
IBRI acredita que cada programa de recompra de ações tem seu objetivo, mas é preciso olhar no 
curto, no médio e no longo prazos. 
Veja o vídeo no link:
http://www.ibri.com.br/Upload/Arquivos/eventos/2016/Webinar-Recompra-Acoes/index.html

Guia rápido - A CDP (Comissão de Desenvolvimento Profissional) do IBRI produziu o “Guia Rápido: 
Programas de Recompra de Ações”. O guia destaca a necessidade de se ficar atento a questões como 
a retirada das ações do mercado e a consequente redução no número de ações em circulação (free 
float), prejudicando a liquidez. Essa situação é até mais danosa para as companhias que possuem 
suas ações negociadas nos segmentos de governança diferenciada: Nível 1, Nível 2 ou Novo Mercado. 
As regras desses segmentos exigem que estejam em circulação ações correspondentes a no mínimo 
25% do capital social. 
Entre os procedimentos societários que deverão ser seguidos, o guia lista: Fato Relevante sobre 
aprovação de negociação, pela companhia aberta, de ações de sua própria emissão, nos termos do 
Anexo 30‐XXXVI, na mesma data da divulgação da Ata da Reunião do Conselho de Administração 
ou em até sete dias úteis, o que ocorrer primeiro; divulgação da Ata da Reunião do Conselho de 
Administração que aprovou o programa; atualização da seção 19 do Formulário de Referência em 
até sete dias após a aprovação do programa; e atualização mensal das negociações da companhia 
(ela própria, controladas e coligadas) no formulário do artigo 11° da CVM no 358, conforme alterado 
pela Instrução CVM no 568/2015.
Para ler o Guia de Recompra de Ações na íntegra, acesse: 
http://www.ibri.com.br/Upload/Arquivos/novidades/3824_Guia-de-recompra-de-acoes.pdf 
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