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As mudanças no cenário econômico ultrapassaram 
as fronteiras nacionais dos países desenvolvidos e 
impactam as organizações em todo o mundo. Em 
momentos como este, todas as funções e operações 
das empresas são afetadas, o que conduz a uma 
reflexão minuciosa sobre as decisões a tomar diante 
de um cenário econômico mais conturbado. As 
organizações precisam encontrar, rapidamente, 
maneiras de se adaptar à nova configuração de 
mercado, bem como se reposicionar frente a todos 
os públicos de interesse, administrando expectativas, 
evidenciando suas vantagens competitivas e 
favorecendo a percepção do mercado em relação  
à companhia.

Cenários de instabilidade geram incerteza e riscos 
para todos, de empresas a investidores. A proposta 
da pesquisa “Confiança em um cenário de riscos” 
é avaliar a percepção e as expectativas tanto das 
empresas quanto dos investidores em períodos de 
profunda transformação na dinâmica econômica. 

No caso das empresas, a pesquisa traça um panorama 
da multiplicidade de fatores mais relevantes para o 
bom posicionamento das organizações frente aos 
públicos de interesse – incluindo os investidores –, 
bem como todos os agentes que influenciam suas 
tomadas de decisão no atual cenário. Para isso, o 
estudo contou com a participação de profissionais 
da área de Relações com Investidores (RI), que 
responderam questões a respeito das empresas que 
representam e a outras relacionadas à sua própria 
função. 

Os profissionais de RI foram escolhidos para responder 
ao questionário devido à pertinência de sua atuação 
em cenários mais conturbados. A área de RI – que já 
vinha sendo crescentemente valorizada no País como 
resultado do fortalecimento do mercado de capitais – 
torna-se ainda mais relevante como função estratégica 
para o sucesso dos negócios. Como peça central na 
gestão do relacionamento entre a organização e seus 
públicos de interesse, o RI cumpre o papel de viabilizar 
um importante fluxo de informações, de forma 
homogênea, coerente e atualizada sobre as principais 
preocupações de seus acionistas e investidores. 
Esse papel é mais do que fundamental para a boa 
gestão da imagem, reputação e credibilidade de uma 
empresa. 

Por outro lado, a pesquisa não poderia deixar de 
considerar a posição dos investidores quanto a 
questões relacionadas a cenários de riscos, uma vez 
que a geração de confiança por parte da empresa em 
relação a esse público é mais do que fundamental para 
o sucesso dos negócios, especialmente em momentos 
de incertezas. Entre outras coisas, os investidores 
apontam que transparência e uma política de controle 
e avaliação de riscos são muito importantes para a 
tomada de decisão de investimento em uma empresa. 
Eles também acreditam que o Brasil terá condições 
de se recuperar dentro de dois a três anos, com a 
manutenção da redução das taxas de juros, algo 
impensável há poucos anos. 

Outra questão que se mostrou muito valorizada 
tanto pelos RIs quanto pelos investidores na pesquisa 
é a comunicação eficaz. Ambos os públicos estão 
bastante cientes da importância do fornecimento de 
informações contínuas, relevantes e agregadoras de 
conhecimento por parte da empresa para a geração 
de confiança em um cenário de riscos. 

Relações e perspectivas em tempos  
de incerteza
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A pesquisa “Confiança em um cenário de riscos” é 
o segundo estudo feito em parceria entre a Deloitte 
e o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 
(IBRI). Em outubro de 2008, foi publicada o relatório 
“Difusores da convergência contábil”, sobre a visão 
e o papel dos RIs na adoção do IFRS no Brasil. Para 
acessar o conteúdo da pesquisa, visite o website da 
Deloitte (www.deloitte.com.br).

Esperamos, com este segundo projeto em parceria, 
contribuir para que os tomadores de decisão tenham 
um entendimento mais completo sobre como os 
investidores, as organizações e o mercado como 
um todo estão se posicionando diante desse novo 
momento da economia, a fim de sinalizar tendências 
e aprendizados para todos os cenários e conjunturas 
que possam vir. 

A Deloitte e o IBRI gostariam de agradecer, ainda, à 
colaboração da Associação dos Analistas e Profissionais 
de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) 
que colaborou com a divulgação do questionário para 
realização desta pesquisa entre seus associados.

Índice
Metodologia e universo do estudo ................................................................................................4
A economia e seus impactos nas empresas ................................................................................7
Desafios de curto, médio e longo prazos ................................................................................. 18
O avanço da governança ................................................................................................................22
Tendências em RI ............................................................................................................................... 28



4 

Metodologia e universo do estudo

O universo de organizações e agentes de mercado 
definidos para participar da pesquisa “Confiança em 
um cenário de riscos” é composto por dois grandes 
grupos:

 •Profissionais de Relações com Investidores (RIs), 
que representam suas respectivas organizações, 
ao opinar sobre temas relacionados ao cenário 
econômico atual, desafios a serem enfrentados e 
perspectivas, além do papel do próprio RI nos novos 
tempos da economia;
 •Organismos investidores em geral, que englobam 
entidades de previdência privada abertas e fechadas, 
companhias seguradoras, fundos de private equity 
e venture capital, investidores individuais e outros 
investidores e intermediários (bancos, corretoras, 
fundos de investimento e agentes autônomos).

Para a realização da pesquisa com empresas e 
investidores, foram enviados questionários impressos 
via Correios e as respostas foram remetidas 
diretamente para a Deloitte, responsável por compilar 
e analisar os dados. Adicionalmente, durante o 
período de levantamento de respostas para o estudo, 
que se deu em março de 2009, o questionário 
também esteve disponível para preenchimento no 
website da Deloitte (www.deloitte.com.br).

No total, 115 organizações responderam aos 
questionários – 54 empresas representadas por seus 
profissionais de RI e 61 organismos investidores. 
O questionário foi estruturado com o objetivo de 
identificar os principais desafios que os profissionais 
de RI e os investidores estão enfrentando em um 
período de volatilidade no cenário econômico e no 
ambiente de negócios, assim como os obstáculos  
e o posicionamento desses agentes perante os 
públicos de interesse.

Universo Amostra

Subamostra

1200  

entidades foram 

convidadas

115

respondentes

54 

profissionais  

de RI

61

investidores
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As empresas participantes da pesquisa totalizam 
receitas líquidas de R$ 562 bilhões, com elevada faixa 
de faturamento – quase metade das companhias 
apresentam receitas anuais superiores a R$ 1 bilhão. 
A amostra contempla todos os setores econômicos, 
com destaque para as atividades financeiras, de 
energia, extrativa mineral, manufatura, construção 
e serviços. A maior parte das empresas apresenta 
origem brasileira (89% da amostra total), além de se 
concentrar na Região Sudeste (74% da amostra). 

Participação das empresas por atividade  
(%)

1317

6

18

13

15

9

9

Serviços
  Atividades financeiras
  Comércio
  Transporte
  Outros serviços

Indústria
  Energia elétrica e saneamento
  Extrativa mineral
  Manufatura
  Construção

As empresas participantes da pesquisa – representadas 
por seus profissionais de RI no preenchimento do 
questionário – apresentam participação média de 45 
anos no mercado em todo o território brasileiro. Os 
investidores estão representados por investidores 
institucionais em sua grande maioria (72% da amostra 
total), mas contam também com a participação 
de investidores individuais (7%). Entre os demais 
investidores e intermediários (21%), as instituições 
financeiras bancárias representam 18% da amostra.

Perfil das empresas (%)
Por faixa de receita líquida em R$ milhões

13
21

2

28

19

12

  Até 50
 De 50 a 200
 De 200 a 500
  De 500 a 1.000
  De 1.000 a 5.000
 Acima de 5.000
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Distribuição dos setores por receita líquida*  
(%)

25

13

50
5

3

1

2

1

Serviços
  Atividades financeiras
  Comércio
  Transporte
  Outros serviços

Indústria
  Energia elétrica e saneamento
  Extrativa mineral
  Manufatura
  Construção

* Considerando o total de receita líquida  
de todas as empresas da amostra.

Nota: Investidores institucionais – entidades 
de previdência privada abertas e fechadas, 
companhias seguradoras, fundos de private 
equity e venture capital.
Outros investidores e intermediários – bancos, 
corretoras, agentes autônomos e outros. 

Perfil dos investidores 
(%)

21

7

72

  Investidores institucionais
 Investidores individuais
 Demais investidores e intermediários

Para a melhor visualização das respostas de cada 
grupo de entrevistados, os gráficos com respostas dos 
RIs das empresas aparecem neste relatório em verde, 
enquanto os gráficos referentes aos investidores estão 
em azul. Já os gráficos com dados de mercado estão 
diferenciados por uma tarja azul, que leva o título 
“Informações de mercado”.
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Expectativas quanto às atividades  
e operações das empresas, segundo  
as próprias organizações (%)

34

17

  Aumento
 Diminuição
 Manutenção

A economia e seus impactos nas empresas

As relações entre os principais movimentos da 
economia e o desempenho das empresas precisam 
permear a análise dos resultados de um estudo como 
este. Daí a conveniência de um breve retrospecto da 
conjuntura econômica dos últimos meses de 2008 e 
do início de 2009. 

O cenário econômico brasileiro em 2008 
apresentou excelente performance até meados de 
setembro, quando ocorreu um recrudescimento da 
instabilidade financeira internacional. Apesar de 
afetar, de modo mais direto, o último trimestre de 
2008, a alteração repentina de cenário acabou por 
influenciar os resultados das empresas entrevistadas 
pela pesquisa. 

No primeiro trimestre de 2009, a turbulência na 
economia mundial afetou de forma mais direta 
a atividade financeira do País, reduzindo o nível 
de crescimento do crédito e gerando certo grau 
de inadimplência. A desaceleração da atividade 
econômica impacta a capacidade de as empresas e 
de os indivíduos cumprirem com seus compromissos 
financeiros e obriga as instituições financeiras a 
ampliarem suas provisões para devedores duvidosos, 
além de serem mais criteriosas na própria concessão 
do crédito. No período, o índice de inadimplência, 
estável nos trimestres anteriores, evoluiu para 3,8%  
da carteira total de crédito. 

Tal conjuntura econômica se refletiu nas respostas 
das organizações ao questionário da pesquisa. Os 
impactos econômicos tendem a ter consequências 
diretas sobre a distribuição de ativos e passivos das 
empresas e costumam arrefecer, principalmente, 
o impulso das companhias em arcar com maiores 
riscos, reduzindo a demanda por investimentos. A 
diminuição do apetite por investimentos acaba por 
ser acompanhada por mudanças posteriores na 
demanda e no consumo, além da maior dificuldade 
na previsão de preços. 

As empresas no Brasil estão enfrentando grandes 
desafios diante da configuração do cenário 
internacional mais conturbado. Metade das 
companhias que responderam ao questionário 
considera que o momento de instabilidade atual 
deve conduzir a uma redução das atividades e 
operações. No entanto, a outra metade acredita, 
no mínimo, em um quadro de manutenção e 17% 
delas creem que as atividades até podem aumentar, 
enxergando oportunidades em seus respectivos 
mercados de atuação.

49
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Segundo metade dos participantes, a disponibilidade 
de crédito e o nível dos juros foram as variáveis 
de mercado que mais afetaram os resultados 
das operações em 2008. No caso do crédito, as 
concessões mensais vêm apresentando queda desde o 
final de 2008, tanto para pessoas físicas quanto para 
jurídicas. Antes disso, o próprio ambiente de crédito 
se mostrava bastante pressionado diante do rápido 
crescimento apresentado pela economia brasileira ao 
longo de grande parte do período. De fato, o Banco 
Central do Brasil (BC) havia iniciado uma elevação 
da taxa básica de juros (Selic) em abril de 2008 para 
conter as pressões inflacionárias decorrentes do 
crescimento econômico.

A queda na atividade econômica atingiu a amostra de 
empresas com maior intensidade sobre as atividades 
operacionais e financeiras. A performance financeira 
foi um dos elementos mais afetados no cenário atual, 
com 63% de indicações. Fluxo de caixa e potencial 
de crescimento foram apontados por 54% e 46% dos 
profissionais de RI, respectivamente. As questões que 
não dependem diretamente de fatores conjunturais, 
tais como posicionamento de mercado e atratividade 
perante os investidores, apresentaram menor 
grau de impacto – 22% e 30% dos respondentes, 
respectivamente.

A apreciação do câmbio ao longo do último ano, 
apesar da forte desvalorização no último trimestre de 
2008, foi apontada por 39% dos entrevistados como 
uma variável negativa para o resultado das empresas. 
Vale frisar que 23% da amostra é representada 
pelo segmento industrial (manufatura e extrativa 
mineral), mais exposto às alterações do mercado 
internacional, o que explica parte do percentual 
declarado. Em 2008, a taxa média de câmbio foi 
de R$ 1,83, apresentando redução de 5,7% sobre 
o ano anterior, quando a taxa média registrava R$ 
1,94. Esse processo de valorização do real perante 
o dólar norte-americano vinha acontecendo desde 
2004, como reflexo do aquecimento na atividade 
econômica do País, atrelado ao aumento expressivo 
nos preços das commodities no período. Apenas 
13% dos respondentes apontaram a queda nos 
preços das commodities como negativa sobre as 
operações em 2008, provavelmente pelo mesmo 
motivo, dada a grande valorização ao longo de 
grande parte do período

Apesar do esforço empreendido pelo BC na 
superação do cenário internacional adverso, tanto 
em termos de taxas quanto na disponibilidade de 
recursos, as condições de crédito continuam difíceis 
em 2009, como confirmam as respostas da pesquisa. 
Da amostra, 69% dos entrevistados afirmam que 
ficou mais complicada a obtenção de linhas de 
empréstimos e financiamentos para a empresa. 

39

20

19

13

13

46

48

Variáveis de mercado e efeito negativo sobre  
os resultados das empresas em 2008 (%)

Disponibilidade  
de crédito

Nível dos juros

Apreciação do câmbio

Inadimplência

Custo das  
matérias-primas

Evolução do  
mercado de capitais

Queda das commodities

Questão com respostas múltiplas
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  Pequeno e moderado impacto
  Muito e extremo impacto
  Não se aplica/nenhuma das alternativas

Custo de empréstimos e financiamentos

Preços dos títulos corporativos

Performance financeira

Planos de investimentos

Disponibilidade de crédito

Fluxo de caixa

Liquidez ou negociabilidade dos papéis

Potencial de crescimento

Quadro de funcionários

Investimentos em andamento

Rentabilidade das operações

Rentabilidade das aplicações financeiras

Remuneração dos funcionários

Atratividade perante os investidores

Posicionamento no mercado

Operações de exportação

Operações de importação

Nível de impacto do cenário internacional sobre as empresas (%)

 30 70 

 24 69 7

 35 63 2

 36 62 2

 39 59 2

 44 54 2

 43 46 11

 54 46 

 57 43 

 59 41 

 59 39 2

 60 36 4

 65 35 

 63 30 7

 76 22 2

 17 21 62

 27 14 59

Além disso, o encarecimento do custo de 
empréstimos e financiamentos foi apontado 
como tendo grande impacto sobre as atividades e 
operações da empresa por 70% dos entrevistados. 
Os custos ainda elevados – em um momento de 
redução dos juros básicos pelo governo – decorrem 
das incertezas geradas pela nova configuração do 
ambiente econômico e de negócios. A incerteza 
conduz a um movimento mais conservador em 
virtude de riscos maiores de inadimplência e a 
maiores pressões sobre o custo do dinheiro diante  
da mudança nas taxas de retorno esperadas.

A disponibilidade de crédito foi apontada por 59% 
dos entrevistados como de grande impacto nas 
atividades e operações da empresa no momento 
atual. O nível de impacto, pouco menor que o custo 
do crédito, indica  maior sucesso das medidas que 
incentivam a liquidez por parte do BC, com destaque 
para a atuação dos bancos públicos federais.

A incerteza gerada pela nova configuração do ambiente 
econômico e de negócios provoca alterações no mercado 
de crédito. As instituições financeiras se tornam 
mais seletivas na concessão em função dos riscos de 
inadimplência. Quase 70% das empresas entrevistadas 
consideram que o cenário de crédito ficou mais 
complicado tanto pelas taxas de juros exigidas quanto 
pela disponibilidade de linhas de crédito.

Questão com respostas múltiplas
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Cenários de câmbio

  Movimento de câmbio (US$ Bilhões)
  Taxa de câmbio R$/US$ (média mensal)
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Cenário de crescimento
Atenção

Mudança de cenário
Crise

Novo cenário
Incerteza

Cenário atual
Novas expectativas

-2,5

1,59

1,8

2,8

2,17

2,39

2,31

3,1

2,06

-7,2

1,66

A mudança brusca de cenário e o movimento líquido negativo na entrada de recursos em dólares provocaram forte desvalorização do real, 
com inversão recente a partir de meados de março de 2009. 

O cenário internacional teve consequência direta 
sobre o valor de mercado dos títulos e das ações 
corporativas, apesar de afetar em menor grau a 
liquidez dos papéis. Dentro do previsto, o valor de 
mercado das empresas listadas em Bolsa apresentou 
queda abrupta em 2008 – 69% das empresas apontam 
essa redução como um dos mais fortes impactos da 
crise sobre suas atividades. De fato, o valor de mercado 
das ações negociadas na BMFBovespa caiu 44% entre 
2007 e 2008, após a valorização extraordinária de 
60% em 2007, retornando aos níveis de 2006. Em 
2009, já percebemos certa recuperação no valor das 
ações – 21% de crescimento até abril deste ano, com 
relação ao final de 2008.

É preciso lembrar que o período de realização da 
pesquisa foi marcado pelo agravamento dos reflexos 
do cenário internacional sobre a atividade econômica 
brasileira, o que acarretou, em um primeiro momento, 
restrições ao crédito, redução nas vendas e queda 
na produção industrial. Apesar da desaceleração da 
indústria, que caiu 14,7% no primeiro trimestre de 
2009 contra igual período do ano anterior, as vendas 
no varejo já esboçaram certa recuperação diante do 
pacote de redução fiscal posto em execução pelo 
governo federal. 

Informações de mercado – dados complementares à pesquisa primária

Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação de dados do Banco Central do Brasil)

Nota: Movimento de câmbio comercial e financeiro
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Evolução da produção, vendas e emprego
Índice base Set/2008 = 100

Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação de dados do IBGE). Produção e vendas com ajuste sazonal.

  Volume de produção industrial
  Vendas reais no varejo
  Pessoal ocupado

Dez         2004           Dez         2005           Dez         2006           Dez         2007           Dez         2008           Dez         2009

Março 2009
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Os reflexos do cenário 
internacional sobre a atividade 
econômica brasileira acarretaram 
restrições ao crédito, redução 
nas vendas e queda drástica na 
produção industrial. As vendas 
no varejo já esboçam certa 
recuperação diante das medidas 
de estímulo postas em práticas 
pelo governo federal.

Uma pressão maior sobre o potencial de crescimento 
afeta diretamente os novos projetos de investimento, 
pois as decisões são tomadas de acordo com as 
condições atuais de mercado e diante das perspectivas 
futuras de demanda por produtos e serviços. Das 
empresas que responderam ao questionário da 
pesquisa, 62% admitem ter sofrido algum tipo de 
impacto sobre seus planos. Além disso, 41% disseram 
ter interrompido seus projetos de investimentos em 
andamento. 

Atração de investimentos
Nesse contexto, quase metade das empresas encontra 
obstáculos para atrair e reter investimentos (43% dos 
respondentes), confirmando o maior rigor imposto 
pelos investidores na busca por oportunidades de 
investimento. De fato, mais de 90% dos investidores 
que responderam ao questionário (grupo analisado 
em mais detalhes no próximo capítulo deste 
relatório) afirmam estar mais rigorosos na decisão de 
investimentos. Por outro lado, as empresas da amostra 
que afirmaram não estar encontrando dificuldades na 
atração dos investimentos justificaram essa posição 
por se considerarem melhor posicionadas no mercado 
e contarem com projetos bem definidos ou, ainda, 
serem beneficiadas por programas ou medidas 
pontuais do governo. 

Informações de mercado – dados complementares à pesquisa primária
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O momento atual imprime forte reversão 
no crescimento da produção industrial e na 
demanda agregada em curto espaço de tempo. 
O desenvolvimento recente, principalmente nos 
dois últimos anos, também atraiu um volume 
extraordinário de investimentos que foram afetados 
ainda ao final de 2008, com perspectivas mais 
desfavoráveis em 2009. De fato, no primeiro 
semestre de 2008, foram anunciados investimentos 
que totalizaram US$ 180 bilhões, com crescimento 
robusto de 168,7% perante os US$ 67 bilhões 
anunciados em igual período do ano anterior. 
Contudo, a partir do segundo semestre, percebe-
se já certa redução ainda que se mantenha 
em nível elevado (US$ 169 bilhões). Os dados 
constam de relatório divulgado pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC), que estima redução dos valores anunciados 
em 2009.

O momento atual traz grandes desafios para 
o crescimento das organizações e para os 
investimentos em andamento e previstos. No 
entanto, grande parte das empresas da amostra 
considera que o cenário econômico não provocará 
mudança significativa no posicionamento de 
mercado e na atratividade perante os investidores. 
Apenas 2% delas consideram a hipótese de 
desinvestimento nos próximos anos. 

Fontes de financiamento
O cenário internacional adverso teve forte impacto 
sobre o mercado de capitais em todo o mundo, o 
que limitou o leque de financiamento das empresas, 
fazendo com que estas passem a depender, 
principalmente, de empréstimos bancários e não 
bancários, bem como de recursos próprios para o 
financiamento de seus investimentos. Por conseguinte, 
os credores, em geral, tornam-se mais avessos ao risco 
diante da nova situação dos devedores e da alteração 
em suas curvas de desempenho.

Portanto, a incerteza gerada pela nova configuração 
do ambiente econômico e de negócios provoca 
alterações no mercado de crédito. As instituições 
financeiras se tornam mais seletivas na concessão 
de crédito em função dos riscos de inadimplência, e 
os juros incidentes sobre os empréstimos tendem a 
aumentar diante da mudança nas taxas de retorno 
esperadas. Além disso, os bancos podem vir a 
embutir um prêmio de risco suplementar nas margens 
cobradas para a concessão de crédito, além de ampliar 
o grau de exigência dos mutuários, seja sob a forma 
de colaterais, seja de prazo de pagamento. 

Em conclusão, o aumento da aversão ao risco 
contribui para o estreitamento das opções 
de financiamento interno (ações e créditos), 
simultaneamente às maiores dificuldades no 
endividamento externo, caso as empresas queiram 
manter seus níveis de produção e investimentos. As 
empresas relataram que as instituições financeiras 
privadas nacionais e estrangeiras são as principais 
fontes de crédito, itens assinalados por 46% e 50% 
dos participantes, respectivamente. Os bancos de 
fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), apresentaram uma 
participação bem menor dentre as fontes de recursos 
obtidos no mercado financeiro (17% do total).

17

6

46

50

Fontes de crédito das empresas (%)

Instituições  
estrangeiras
Instituições  

privadas nacionais
Bancos de  

fomento

Outras

Questão com respostas múltiplas
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Planos de investimento
Apesar do cenário conturbado, as empresas estão 
otimistas quanto à recuperação da economia nos 
próximos três anos e já contam com um nível elevado 
de otimismo ainda no curto prazo, pois 67% dos 
respondentes afirmam ter expectativas favoráveis e 
devem continuar investindo. Por outro lado, 33% das 
empresas dizem não ter novos planos de investimento 
no curto prazo.

Os investidores possuem perspectiva estável de 
investimentos no curto prazo (59% da amostra). 
Segundo 62% dos respondentes, as perspectivas 
positivas tendem a ultrapassar as negativas em três anos.

Segundo as empresas, o público investidor tem 
uma considerável participação de pessoas físicas, 
constituindo 25% do total. Os estrangeiros também 
representam boa parcela do total de investidores – 
43%, segundo os RIs das organizações participantes.

 92   4

 92 6

 67 33

Após 3 anos

Em 3 anos

Curto prazo

Após 3 anos

Em 3 anos

Curto prazo

Qual a perspectiva de investimentos de sua empresa para 
os próximos anos? (%)

As empresas se encontram otimistas quanto à recuperação  
da economia nos próximos três anos e 67% dos respondentes 
possuem expectativas favoráveis ainda no curto prazo. 

2 26 72

 3 35 62

 19 59 22

 Negativa        Estável        Positiva

 Continuar investindo      
 Não tem planos para novos investimento
 Há planos de desinvestimento  

Qual a perspectiva de investimento nos próximos anos 
por parte dos investidores? (%)

Perspectivas de crescimento
Mais da metade das empresas entrevistadas considera 
que o faturamento em 2009 será superior ao de 
2008 e 22% delas esperam receitas, no mínimo, 
iguais às do ano passado, o que pode ser considerado 
bastante positivo, visto que estas já vinham 
registrando crescimento considerável nos últimos 
anos. Adicionalmente, apenas 7% das organizações 
acreditam em uma redução no faturamento no 
ano vigente. Entre os segmentos que declararam 
perspectivas de crescimento, destacam-se as 
atividades financeiras, de energia e de construção. 
Na outra ponta, as indústrias químicas indicaram 
faturamento igual ou inferior em 2009.

Previsão do faturamento das empresas em 2009  
com relação a 2008 (%)

15

22

7

56

 Maior
 Igual
 Menor
 Sem previsão

4

2
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Fontes de crédito das empresas
Na atual conjuntura, os obstáculos para atrair ou reter 
investimentos são observados, com maior intensidade, 
em setores mais expostos às variações cambiais 
e dependentes de financiamento e do mercado 
internacional, tais como a indústria metalúrgica. Por 
outro lado, setores como construção civil e atividades 
financeiras estão sendo favorecidos por medidas 
pontuais de estímulo econômico tomadas pelo 
governo federal, além do setor automotivo. O setor  
de energia conta com as melhores perspectivas, 
segundo os investidores.

 Setores relacionados à infraestrutura

21

18

18

18

11

10

8

3

48

52

56

Atividades com melhor perspectiva de desenvolvimento, 
segundo os investidores (%)

Agronegócio

Energia

Informática, TI e internet

Telecomunicações

Mineração e metalurgia

Construção

Indústria farmacêutica

Bens de capital

Transportes

Papel e celulose

Outras indústrias e serviços

Na visão dos investidores, as atividades que contam 
com melhores perspectivas de desenvolvimento são 
as relacionadas ao agronegócio, principalmente de 
alimentos e bebidas, assinaladas por 56% da amostra. 
Outras atividades que foram alvo de previsões 
positivas estão relacionadas a segmentos que 
recebem incentivos ou suporte governamental, como 
energia, segundo 52% dos respondentes, devido aos 
investimentos das empresas na busca de energias 
alternativas e dos consórcios de energia realizados 
pelo governo. Ainda na área de infraestrutura, 
receberam destaque as telecomunicações (18% das 
respostas) e as atividades de construção (também 
18% dos assinalamentos). 

Mercado de capitais
Nos últimos anos, o crescimento econômico brasileiro 
foi acompanhado pelo desenvolvimento do mercado 
de capitais, que se tornou uma alternativa viável 
para o financiamento da expansão das empresas. 
O mercado de capitais é uma fonte importante 
para os investimentos realizados pelas companhias, 
complementando fontes tradicionais, tais como os 
empréstimos bancários e o capital próprio, gerado 
pelos lucros obtidos com a atividade empresarial. 

O cenário internacional adverso provocou uma brusca 
interrupção das emissões de novas ofertas de ações 
(IPOs, de “Initial Public Offerings”) ainda no início de 
2008, após três anos de grande movimentação do 
mercado. Com os reflexos da crise internacional, todas 
as formas de financiamento, principalmente por ações, 
acabaram por se constituírem elementos de risco, 
tanto para as empresas quanto para os investidores 
e credores em geral. No caso do financiamento por 
ações, as organizações costumam dividir os riscos com 
os acionistas em termos de rendimentos esperados. 
Com relação ao crédito bancário e aos títulos, os 
riscos tornam-se maiores diante dos compromissos 
com os contratos assumidos.

Questão com respostas múltiplas



Confiança em um cenário de riscos  15

33

4

64

32

37

43

20

66

2

Quando se dará a retomada do mercado de capitais? (%)

Retorno da liquidez  
ou negociabilidade dos 

papéis da empresa

Retomada  
da valorização  

das ações

Na opinião dos investidores
 Curto prazo
 Em 3 anos
 Após 3 anos

Na opinião das empresas
 Curto prazo
 Em 3 anos
 Após 3 anos

A retomada do mercado de capitais, segundo quase 
70% das empresas entrevistadas, não deve ocorrer 
no curto prazo, em consonância com as expectativas 
dos investidores, que são ainda mais conservadores 
– 37% deles indicam um reaquecimento do mercado 
somente daqui a três anos. Essa retomada virá com o 
retorno da liquidez ou da negociabilidade dos papéis e 
pela valorização das ações. 

Nesse sentido, o profissional de RI torna-se 
imprescindível para a retomada, ao dar transparência 
à gestão da empresa, evitar a assimetria das 
informações, corrigir as externalidades e dimensionar 
os riscos efetivos, contribuindo para a valorização das 
empresas e devolvendo o interesse aos investidores. 

Os mecanismos de governança corporativa, se bem 
estabelecidos, devem proporcionar mais transparência 
e permitir melhor controle dos atos corporativos. 
Uma boa estrutura de governança também contribui 
para a qualidade da gestão da companhia e, 
consequentemente, para seu desempenho financeiro. 

A pesquisa constata que 31% dos investidores 
acreditam na valorização das empresas nacionais 
ainda em 2009, apesar da volatilidade no cenário 
econômico e de negócios, enquanto 50% acreditam 
na desvalorização dos papéis. O retorno à 
normalidade no mercado de capitais, ou à retomada 
de um processo de valorização das ações, se dará por 
unanimidade (94% da amostra) somente após 2010.  

  Aumento         Redução        Nenhum impacto

Expectativa quanto à valorização das ações das empresas 
nacionais, segundo os investidores (%)

31

50

19

76

16

8
6

94

Até o fim  
de 2009

Em 2010 Após 2010
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 31,8 23,8 37,2 5,2 2

 26,7 27,2 35,5 7,8 2,8

 22 30,8 35,3 9,8 2

 24,6 27,2 35,5 10,4 2,2

 25,4 27,5 32,8 11,7 2,3

 27,5 28,1 27,3 13 3

 26,2 27,5 24,1 18 3,7

 21,9 16,5 26 32,1 3,3

 21,7 16 25,1 34 3

 20,2 15,8 22 36,7 4,2

Os investidores acreditam que haverá aumento no 
número de reestruturações societárias no curto 
prazo (65% dos respondentes). A efetiva elevação 
no número de companhias abertas, além das 
emissões em mercados externos, somente deverá 
ocorrer em três anos. Segundo os investidores, a 
retomada de novas emissões não deve se verificar 
no curto prazo, o que reflete a elevada volatilidade 
dos valores de mercado no momento atual, além da 
natural dificuldade em se distinguir aquelas emissões 
que efetivamente tratam de levantar capital para a 
continuidade dos projetos de investimento daquelas 
que se apresentam como falta de alternativa perante 
outras fontes de recursos mais onerosas.

 65 28 7

 35 37 28

 15 47 38

 22 54 24

 29 47 24

 14 44 42

 15 48 37

  52 48

 3 36 61

 4 32 64

  Curto prazo         Em 3 anos         Após 3 anos

Aumento no número de  
reestruturações societárias

Redução do custo de capital

Participação dos fundos  
de private equity
Participação dos  

investidores estrangeiros
Participação dos  

investidores individuais
Menor incerteza no processo  

de avaliação e risco
Recuperação dos preços  

ativos mobiliários

Retomada das IPOs

Elevação do número de  
companhias abertas

Emissões de ADRs

Expectativas dos investidores em relação ao mercado de capitais (%)

As expectativas de recuperação dos preços dos 
ativos também são consideradas pequenas e os 
riscos dos investidores ou compradores das ações são 
elevados e geram incertezas no curto prazo. Por todas 
essas razões, a presença dos RIs torna-se bastante 
importante na administração desse processo entre as 
empresas e os investidores.

A maior incerteza no processo de avaliação de risco 
interfere no custo de capital das companhias. O 
cenário atual contribui para um risco elevado de 
desvalorização das ações pelo mercado diante da 
maior dificuldade na seleção de boas oportunidades, 
impedindo que os riscos sejam neutralizados por meio 
de um amplo processo de diversificação de papéis 
pelos compradores.

  Pessoas físicas
  Investidores institucionais
  Investidores estrangeiros
  Instituições financeiras
  Empresas públicas e privadas

Participação dos investidores na BM&FBovespa (%)

A participação dos investidores 
institucionais e estrangeiros 
foram muito importantes para 
o mercado de capitais brasileiro 
nos últimos anos. Segundo a 
pesquisa, o retorno das pessoas 
físicas ao mercado deve ocorrer 
somente no médio prazo.

Informações de mercado – dados complementares  
à pesquisa primária

Fonte: BM&FBovespa

Maio 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Questão com respostas múltiplas
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Informações de mercado – dados complementares  
à pesquisa primária

+30,5

+20,8

Valor de mercado das empresas negociadas na BM&FBovespa
R$ Bilhões

Fonte: Research – Deloitte (a partir da consolidação de dados da BM&FBovespa).

  Valor de mercado
  Variação % ano

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 Até Maio

-2,5 1,9

54,6

33,7

24,8

36,8

60,4

32

-44,5

Ibovespa x Dow Jones
Índice base Dez/08 = 100

Fonte: Research – Deloitte (com base em dados da BM&FBovespa e do New York Stock Exchange – NYSE)

  Ibovespa
  Dow Jones

 30 Dez 30 Jan 28 Fev 30 Mar 30 Abr 30 Mai 30 Jun
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130
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96

78

O desempenho recente 
da Bolsa está vinculado, 
principalmente, ao 
retorno dos investidores 
estrangeiros.

Informações de mercado – dados complementares à pesquisa primária

Informações de mercado – dados complementares à pesquisa primária
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Desafios de curto, médio e longo prazos

As respostas da pesquisa indicam que as organizações 
estão bastante divididas com relação às perspectivas 
do cenário atual, especialmente para 2009. Da 
amostra de empresas, 38% estão otimistas, 35% 
estão incertas e apenas 20% estão pessimistas quanto 
ao futuro. A pesquisa indica, também, que o grau de 
incerteza se concentra no curto prazo. Uma parcela de 
42% dos respondentes está pessimista quanto a 2009, 
mas o otimismo deve retornar, efetivamente, após 
2010, segundo 79% da amostra de empresas. 

  Otimista
 Pessimista
 Incerta

Qual a expectativa quanto ao cenário de recuperação 
econômica previsto para o Brasil e para as empresas? (%)

10

42

48
51

44

4

10

79

10

Até o fim  
de 2009

Em 2010 Após 2010

Nota: Desconsiderando-se os entrevistados que  
responderam não ter opinião a respeito.

  Empresas
 Investidores

Nível de otimismo em relação à recuperação  
da economia brasileira (%)

9

3

51
47

66

90

Até o fim  
de 2009

Em 2010 Após 2010

A comparação entre as expectativas de empresas 
e investidores traz alguns elementos interessantes. 
Ambos concordam que a recuperação da economia 
brasileira se dará efetivamente após 2010. Os 
investidores estão mais pessimistas no curto prazo 
e mais da metade das empresas acredita em uma 
recuperação ainda ao longo de 2010. 
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Capacidade de adaptação
De acordo com 60% das empresas, os reflexos do 
cenário econômico deverão se concentrar no curto 
prazo e, para grande parte, os desafios a serem 
enfrentados envolvem questões mais operacionais. 
Nesse contexto, a capacidade de adaptação é uma 
preocupação de curto prazo em quase todas as 
organizações, refletida no desafio da administração 
em situação de crise, no aumento da aversão ao risco 
e na redução da alocação de recursos em ações pelos 
investidores – todos assinalados por mais de 80%  
das empresas. 

82

86

94

Principais desafios das empresas no curto prazo (%)

Administração das operações  
em situação de crise

Aumento da aversão ao risco

Redução da alocação  
em ações pelos investidores

As reduções dos gastos correntes e de contratação de 
funcionários são as principais tendências isoladas em 
termos de adequação das atividades, em linha com o 
principal desafio de curto prazo das empresas, que é 
a administração das operações em situação de crise, 
assinalada por 94% dos respondentes. O aumento 
da aversão ao risco  – apontado por 86% dos RIs – 
impacta diretamente o montante dos investimentos.

Apesar do cenário bastante peculiar que as empresas 
deverão enfrentar até o final de 2009 e ao longo de 
2010, parte dos desafios ultrapassa o curto prazo, 
como o baixo retorno dos investimentos. O baixo 
retorno das inversões, bastante impactado também 
no curto prazo, deve afetar a retomada dos projetos 
e a atratividade do investidor estrangeiro. Quanto ao 
último, metade dos respondentes considera que os 
fluxos de capital estrangeiro retornam ainda no curto 
prazo, com impacto positivo sobre o mercado de 
capitais e o nível de investimentos. 

86

92

96

Desafios a serem enfrentados pelas empresas nos próximos três anos, referentes às decisões de investimento (%)

Baixo retorno  
dos investimentos

Retomada dos projetos  
de investimento

Fluxos de capital estrangeiro

Questões com respostas múltiplas



20 

52

50

39

33

33

33

27

25

60

75

Decisões de investimento a serem priorizadas pelas empresas nos próximos 2 a 3 anos (%)

Aprimoramento e ampliação  
dos processos operacionais
Desenvolvimento de novos 

produtos e/ou serviços
Ampliação geográfica dos 

mercados de atuação
Investimento em infraestrutura  

e tecnologia
Ações de responsabilidade social 

e/ou gestão ambiental

Fusão e/ou aquisição

Investimento em logística  
e/ou canais de distribuição

Pesquisa e desenvolvimento

Investimento em marketing

Investimento nas atividades de RI

Os próximos grandes desafios
Alguns desafios a serem enfrentados como reflexo 
do cenário econômico mundial se mostram 
permanentes, segundo as empresas. As questões 
que envolvem os riscos associados ao cenário atual e 
seus desdobramentos, inclusive intolerância ao risco 
por parte de pequenos investidores, permanecem 
no tempo, ultrapassando a linha do curto prazo. A 
nova configuração do mercado perpassa todas as 
ações das empresas, que levam em conta os riscos e 
os retornos esperados em cada conjunto de decisões. 
As próprias mudanças das circunstâncias econômicas 
conduzem, direta e indiretamente, a uma percepção 
diferente dos riscos e do valor dos vários ativos. 

Por outro lado, a participação em processos de 
fusões e aquisições é vista como um desafio no 
curto prazo por 40% das empresas. O movimento 
se alinha a outras ações estratégicas que deverão 
ser priorizadas pelas companhias em momentos 
de instabilidade – 55% delas dizem que tendem a 
adotar novas estratégias para superação do cenário 
econômico atual.

64

59

60

36

41

40

Desafios a serem enfrentados pelas empresas em decorrência  
do cenário econômico (%)

Redução dos riscos 
associados ao cenário 

e indicadores

Maior tolerância ao 
risco por pequenos 

investidores

Participação em 
processos de fusões 

e aquisições

 Acima de 1 ano
 Curto prazo

O desafio do reposicionamento (%)

Reposicionamento da  
empresa perante acionistas,  

investidores e mercados

Reestruturação financeira

Reorganização das empresas

77

66

66

O posicionamento das empresas diante de momentos voláteis

Uma etapa saudável em qualquer momento da economia

Questão com respostas múltiplas
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O desafio do reposicionamento perante os acionistas, 
os investidores e os mercados é apontado por mais 
de dois terços das empresas. Esse reposicionamento 
pode assumir inúmeras facetas, desde a melhoria 
de sua imagem institucional até o fornecimento de 
informações sobre desempenho, atividades e projetos, 
de modo a torná-las transparentes aos acionistas e 
potenciais investidores.

As questões relacionadas a 
processos de reorganização de 
empresas ou reestruturação 
financeira tratadas na 
pesquisa “Confiança em 
um cenário de riscos” já 
tinham sido abordadas no 
estudo “Reorganização de 
empresas no Brasil”, também 
desenvolvido pela Deloitte, no 
último trimestre de 2008.

Os resultados da pesquisa 
constataram que a 
reorganização vinha se 
tornando uma prática 

regular em um quarto das 
empresas que responderam 
ao questionário na ocasião. 
Do total de respondentes, 
36% estavam em meio a um 
processo de reorganização 
no momento da pesquisa e, 
na parcela dos que já haviam 
passado por um processo 
desse tipo, metade o tinha 
realizado em menos de três 
anos.

Na visão dos empresários, o 
processo de reorganização 
se mostrou associado à 

necessidade de expansão e 
de busca de novos mercados, 
além de situações nas quais 
se configurava redução de 
lucratividade, seja em função 
da situação econômica 
mundial e do próprio País ou 
do momento específico do 
ciclo de vida da empresa. Para 
as empresas mais endividadas 
da amostra, a redução da 
lucratividade ultrapassava 
a necessidade de expansão 
como principal motivo para a 
participação de um processo 
de reorganização.

Reorganização, uma prática regular

Quase 70% das empresas participantes da pesquisa 
acreditam que um reposicionamento frente a 
acionistas, investidores e mercados em momentos 
voláteis é importante, quer seja por meio de uma 
reestruturação financeira (77%), quer seja por meio de 
um processo de reorganização (66%). Como vimos, 
diante da nova realidade da economia, empresas mais 
bem preparadas pretendem adotar novas estratégias 
perante os competidores e os consumidores. Já 
as mais prejudicadas pelos efeitos da turbulência 
econômica que assolou o mercado internacional 
se veem diante da necessidade de promover uma 
reestruturação financeira, que, por sua vez, deve ser 
encarada como uma oportunidade para repensar  
o negócio e promover um processo mais amplo  
de reorganização.

A postura de reposicionamento assumida por 
grande parte das empresas frente aos agentes de 
mercado demonstra claro comprometimento com a 
geração de confiança em um cenário de riscos. As 
empresas buscam se adaptar aos novos tempos e 
reconsideram, portanto, suas ações para atuar de 
forma competitiva em seu ambiente de negócios e 
no mercado de capitais.



22 

O avanço da governança

As corporações brasileiras vêm apresentando uma 
maior dependência em relação ao mercado de capitais 
nos últimos anos. Os investidores institucionais, entre 
eles os fundos de pensão, têm participação ativa nesse 
processo, assim como os investidores individuais. Já os 
bancos aparecem como importante instrumento de 
coordenação, tanto na condição de acionistas quanto 
de credores.

O novo contexto produziu uma necessidade crescente 
de informações financeiras detalhadas, bem como 
de uma gestão responsável e de relacionamento 
com todas as partes interessadas, considerando 
funcionários, fornecedores e credores, além da 
interface direta com investidores, acionistas e 
mercados. A governança corporativa veio alinhar 
a administração da empresa com os interesses 
dos acionistas e contribuir para os padrões de 
relacionamento, comprometimento e confiança nas 
estruturas de financiamento e investimento.

Fatores de decisão 
Se, por um lado, as empresas dependem diretamente 
dos investidores para a obtenção de financiamento, 
por outro, os investidores desejam total transparência 
e eficácia na gestão para facilitar sua tomada de 
decisão de investimento. Além disso, a redução do 
custo de capital para a empresa está diretamente 
associada ao grau de credibilidade junto aos mesmos 
investidores. 

Nesse contexto, os investidores consideram de 
fundamental importância a existência de uma política 
de controle e avaliação de riscos, conforme indicaram 
83% dos respondentes, assim como a abrangência 
da governança corporativa (73% das respostas). A 
maior abrangência da governança facilita o exercício 
do monitoramento e do controle nas corporações, 
o que valoriza as empresas frente aos acionistas e 
cria condições para a construção da boa imagem 
institucional perante os potenciais investidores.

Os investidores querem também um posicionamento 
estratégico ativo dos RIs, conforme apontaram 
48% dos respondentes, e 64% dos entrevistados 
consideram de total importância contar com a 
facilidade de acesso às informações da empresa. 
O interesse sobre a área de RI está diretamente 
relacionado à crescente importância das estratégias de 
desenvolvimento e sustentabilidade no mundo atual, 
que chega a ultrapassar até mesmo a importância do 
montante de capital investido. Além disso, é preciso 
dar adequada divulgação às informações e diversificar 
as ferramentas de comunicação.

Os investidores privilegiam, também, as estruturas 
de propriedade e controle e do Conselho de 
Administração, evidenciando que esses mecanismos 
internos assumem total importância para o controle 
corporativo ao certificar maior credibilidade à empresa 
e à sua capacidade de financiamento.

64

40

56

46

52

41

48

73

83
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A análise comparativa entre as respostas dos 
investidores e as das empresas gerou alguns resultados 
interessantes. Os RIs enfatizam muito menos a política 
de gestão de riscos do que os investidores – apenas 
30% das empresas assinalaram esse item, contra 83% 
dos investidores. Apesar disso, 76% dos RIs apontam 
que a adoção de melhores práticas de governança 
corporativa é um grande desafio a ser incentivado 
diante do novo contexto econômico. Para 59% deles, 
os canais e a qualidade da comunicação também têm 
um papel importante, proporcionando e conduzindo 
transparência aos mercados de ativos corporativos. 
É importante destacar que a alta aderência dos RIs 
à governança corporativa pode representar uma 
preocupação efetiva com uma política de gestão de 
riscos, já que as práticas de boa governança incluem 
processos de controle e avaliação de riscos.

As mudanças ocorridas no ambiente de negócios 
certamente irão contribuir para o desenvolvimento de 
novos padrões de comportamento e gestão por parte 
dos administradores das empresas. Segundo 48% dos 
RIs, dar maior atenção às exigências dos investidores será 
um grande desafio nesse novo contexto econômico. A 
atitude é bastante positiva ao se considerar o aumento 
da aversão a riscos, que gerou flutuações significativas 
tanto na oferta quanto na demanda das empresas.

Alguns desafios ou medidas incentivadas pelos RIs diante do novo contexto 
econômico (%)

Transparência 
O relacionamento entre empresas, acionistas, 
investidores institucionais, entidades financeiras e 
outros investidores está diretamente relacionado 
à crescente demanda por transparência, quer seja 
através dos canais de disponibilização de informações, 
quer seja pela existência de um Código de Ética 
e Conduta. Desse modo, 79% dos investidores 
necessitam dos canais formais e informais para avaliar 
corretamente o valor das companhias presentes 
em seus portfólios. E, nesse contexto, as empresas 
precisariam realmente intensificar as várias práticas 
de governança corporativa para se tornarem mais 
atraentes para os seus investidores.

A questão fundamental que envolve os sistemas de 
governança corporativa diz respeito ao seu estágio 
de desenvolvimento dentro das corporações que 
compõem a amostra da pesquisa. A maior parte dos 
RIs avalia que as práticas de governança ainda não 
atingiram um estágio maduro (71% dos respondentes). 
No entanto, 39% deles dizem que estão avançando,  
o que demonstra o quanto as questões relacionadas  
à governança são relevantes para o desempenho  
da empresa.

Como o RI avalia as práticas de governança corporativa 
da empresa? (%)
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Apesar de boa parte das empresas ainda estar 
avançando ou em estágio inicial em relação às práticas 
de governança corporativa, é desejável que elas 
alcancem um modelo mais adequado e completo de 
governança, inclusive com a adoção de um processo 
de avaliação e controle de riscos. No momento, essa 
política é adotada por 61% das empresas e 9% delas 
não adotam e não planejam adotar esse tipo de 
gestão.

Como vimos, a adoção de uma política de gestão de 
riscos por parte das empresas foi apontada como fator 
extremamente importante por 83% dos investidores. 
Guardadas as devidas proporções com relação à 
predominância de fundos internos e externos na 
composição dos passivos das empresas e ao grau e 
à natureza da orientação do controle das mesmas, 
mais da metade das companhias acredita que o 
principal objetivo de uma gestão de riscos é atender 
às melhores práticas de governança corporativa.

Das empresas que compõem a amostra da pesquisa, 
43% afirmam que gostariam de se alinhar às 
tendências de seu setor de atuação com relação à 
gestão de riscos. O rápido crescimento do mercado 
de capitais brasileiro e o aumento da relação entre 
empresas e investidores conferem importância na 
avaliação de riscos para a imagem da empresa (43% 
das empresas). O desenvolvimento de vantagens 
competitivas é apontado por 41% das organizações 
como um dos principais objetivos para a adoção de 
uma política de gestão de riscos. 

Na avaliação dos investidores, a geração de resultados 
e a liquidez ou fácil negociabilidade dos papéis 
serão atributos melhor avaliados nas decisões de 
investimento quando ocorrer a retomada do mercado 
de capitais. Esses atributos estão muito à frente 
de itens também importantes, como a imagem 
institucional, mencionada por apenas 31% dos 
respondentes, o que é natural diante do momento 
excepcional pelo qual passa a economia. A qualidade 
das informações oferecidas também foi pouco 
apontada, o que não quer dizer que o bom fluxo de 
informações financeiras e não financeiras não seja 
essencial para fortalecer a imagem da marca junto aos 
diversos públicos de interesse. 
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Objetivos da política de gestão de riscos adotada pelas empresas (%)

Expectativas dos investidores
Para os próximos 2 a 3 anos, os investidores 
pontuaram algumas expectativas positivas, como 
a retomada do mercado de capitais, a elevação 
dos investimentos estrangeiros e a disponibilidade 
de crédito. A maioria acredita que a redução dos 
juros se manterá (87% dos respondentes), o que é 
um ótimo sinal para a retomada da produção e um 
grande desafio para a composição dos portfólios 
dos investidores. Com relação à carga tributária e 
à desvalorização do real, as expectativas são de 
manutenção nos próximos 2 a 3 anos.
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A maior predisposição das empresas em manter 
um relacionamento ativo com seus investidores 
potencializará seu sucesso em uma economia que 
deve se recuperar no médio prazo, consolidando o 
mercado de capitais como excelente fonte de recursos 
para as empresas já listadas e opção de aplicação para 
os investidores. Porém, os investidores acreditam que 
as ofertas iniciais de ações (IPOs) terão recuperação 
mais lenta, alcançando volumes menores do que os 
verificados em um passado recente.
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A queda no preço dos ativos – e a consequente 
acomodação da percepção de valor por parte dos 
empreendedores – devem estimular ainda mais os 
investimentos, pois, conforme levantamento da 
pesquisa, os gestores dos fundos possuem US$ 11,5 
bilhões disponíveis para investir nos próximos 3 a 4 
anos. Além disso, 71% dos gestores esperam levantar 
novos fundos no mesmo período, totalizando  
US$ 20,9 bilhões.

Com o objetivo de avaliar a percepção e a confiança 
do mercado de private equity na América Latina, o 
estudo “Latin American Private Equity Confidence”, 
realizado pela Deloitte, com a participação de 30 
representantes de fundos de todo o mundo, revelou 
que o Brasil é um país bastante cotado a receber 
uma grande injeção de recursos desses fundos no 
curto prazo. Para a maioria dos entrevistados, os 
setores que oferecerão as melhores oportunidades 
de investimentos na América Latina serão os de 
infraestrutura e os relacionados ao mercado de 
energia. Eles também apontaram os segmentos de 
bens de consumo e varejo como alternativa segura 
para se investir. De acordo com 25% dos fundos 
ouvidos, a reputação e o histórico de desempenho 
são os diferenciais competitivos mais importantes 
levados em conta em suas operações.

Um movimento em consolidação no Brasil
O mercado para private equity e venture capital vem 
crescendo nos últimos anos, favorecido pelo nível 
de liquidez internacional e pela maior atração dos 
investidores por mercados emergentes. De acordo 
com a pesquisa “Panorama da Indústria Brasileira 
de Private Equity e Venture Capital”, realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e patrocinada pela 
Deloitte, o capital comprometido alocado pelos 
fundos no Brasil cresceu, em média, 53,4% ao 
ano desde 2004. O movimento foi tão intenso que 
a participação relativa desses fundos no Produto 
Interno Bruto (PIB) mais que dobrou, passando de 
0,6% em 2004 para 1,7% em junho  de 2008. 

Fonte: As informações dos fundos de private equity e  
venture capital foram obtidas em estudo da FGV patrocinado  
pela Deloitte – Panorama da Indústria Brasileira de Private Equity  
e Venture Capital – Dezembro de 2008.
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Fonte: Research – Deloitte (a partir de consolidação de dados do Banco Central do Brasil).
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Pontos de destaque do Brasil 
com relação a outros países 
na atração de investimentos 
estrangeiros: instituições 
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Informações de mercado – dados complementares à pesquisa primária

Investimento estrangeiro direto (IED)
US$ Bilhões

O Brasil é um país bastante cotado a receber uma 
grande injeção de recursos de private equity no curto 
prazo. A reputação e o histórico das empresas são os 
diferenciais competitivos mais importantes levados  
em consideração nas operações desses fundos. 
 
Fonte: Latin American Private Equity Confidence – estudo realizado pela Deloitte  

com a participação de 30 representantes de fundos do mundo todo
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Tendências em RI

Nas empresas da amostra da pesquisa, a atividade 
de RI é exercida, em média, há nove anos e conta 
com aproximadamente três profissionais na equipe. 
Quase 50% dos entrevistados declararam que os 
investimentos na área de RI se concentraram na 
faixa de R$ 500 mil em 2008. Contudo, apesar das 
condições atuais nos cenários internacional e local, os 
investimentos devem ser mantidos, segundo 57% dos 
respondentes, ou até mesmo aumentar, segundo 14% 
dos profissionais de RI.

As ferramentas de informação e de comunicação 
aparecem como muito relevantes, segundo os RIs, 
diante de um mercado dinâmico e competitivo que 
passa por um ajuste ao novo cenário internacional. 
De fato, a comunicação vem sendo encarada pelos 
gestores empresariais como ferramenta estratégica 
extremamente importante na geração de confiança 
em um cenário de riscos.

No mercado de capitais, em particular, um dos 
diferenciais de competitividade é estabelecido em 
função da qualidade da comunicação mantida com 
os investidores. A eficácia desse relacionamento 
permite às empresas dispor de uma relevante fonte de 
recursos. Portanto, a comunicação eficaz foi o meio 
mais apontado pelos representantes da área de RI das 
empresas (67% dos entrevistados). 

Além disso, 81% dos respondentes apontaram 
como muito relevante o estabelecimento de um 
plano de comunicação duradouro. Os RIs indicam, 
portanto, a visão de que não basta comunicar, mas 
de que é preciso levar as informações com eficácia, 
de forma estratégica e em linha com um plano de 
comunicação. 

Entre os meios considerados de extrema relevância 
para a geração de confiança em um cenário de 
riscos estão, também, a manutenção de um fluxo 
de informações para os investidores, segundo 56% 
dos respondentes, e a divulgação de informações 
relevantes ao mercado em geral, conforme apontado 
por 54% dos RIs. Além disso, a elaboração de 
informações agregadoras de conhecimento e a 
centralização das informações e declarações foram 
consideradas também muito importantes.

Geração de confiança em um cenário de riscos (%)
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Conforme as respostas dos RIs, as quatro grandes 
tendências das relações com investidores na nova 
conjuntura econômica são: aperfeiçoamento da 
governança corporativa, aumento da posição 
estratégica do RI, identificação dos perfis de 
investidores e segmentos e participação ativa no 
enquadramento às novas práticas internacionais 
contábeis.

Os representantes das equipes de RI sabem que, 
além de gerar maior confiança por meio de meios 
de comunicação mais eficazes e duradouros e de 
fluxos de informações relevantes e agregadores de 
conhecimento, precisam aperfeiçoar as práticas de 
governança corporativa e identificar os novos perfis  
de investidores e segmentos, por meio de um papel 
cada vez mais estratégico perante os investidores  
na nova conjuntura econômica.

No cenário atual, garantir transparência a partir 
de práticas abrangentes de governança é de suma 
importância para os RIs, considerando que 73% 
dos investidores esperam maior abrangência da 
governança corporativa por parte das empresas. 

A globalização e internacionalização das organizações 
também contribuem para o rápido processo de 
convergência das regulamentações dos diversos 
países, assim como pela padronização internacional 
das práticas contábeis, que contribui para a própria 
geração de valor perante os acionistas. É importante 
destacar que 60% dos RIs consideram que a adoção 
do padrão internacional de contabilidade (IFRS, 
de “International Financial Reporting Standards”) 
e o desenvolvimento de sistemas de regulação e 
autorregulação são relevantes para a geração de 
confiança em um cenário de riscos.

Os RIs e a avaliação das empresas
Um momento que traz questionamentos sobre 
riscos, confiança e expectativas contribui para uma 
mudança no olhar para o relacionamento com os 
acionistas. A valorização dos resultados financeiros 
e dos investimentos torna-se prioritária no curto 
prazo, por isso, a área de RI torna-se primordial 
para as corporações, devendo ser fonte segura de 
informações, capaz de administrar as expectativas e 
estimular uma comunicação constante e eficaz. 

A preocupação com os aspectos operacionais e 
financeiros das empresas, tanto pelas companhias 
quanto pelos investidores, é natural diante da 
peculiaridade do cenário atual. Como apontou a 
pesquisa “Confiança em um cenário de riscos”, 80% 
dos investidores acreditam que a capacidade de 
geração ou manutenção dos resultados das empresas 
será o grande atributo a ser avaliado na retomada no 
mercado de capitais. E, de fato, dos fatores apontados 
pelos RIs como importantes na visão do mercado, a 
maioria está diretamente relacionada aos aspectos 
financeiros e de desempenho das empresas na 
condução de suas operações – performance financeira 
e fluxo de caixa, entre outros fatores.
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As questões associadas à gestão da imagem 
institucional e à exposição ao mercado, que 
dizem respeito ao relacionamento com todas as 
partes interessadas na companhia, não foram tão 
apontadas pelos RIs como fatores importantes para 
a avaliação da empresa pelo mercado. A imagem 
institucional foi apontada por apenas 28% dos RIs, 
resultado bastante próximo do posicionamento 
dos investidores. 
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O cenário internacional x avaliação da empresa (%)
Alguns fatores relevantes para a avaliação das empresas por parte dos investidores 
foram substancialmente afetados pelo cenário econômico internacional.

Posição de mercado

Fluxo de caixa

Performancefinanceira

Potencial de crescimento

  Nível de impacto do cenário internacional sobre a organização, segundo as empresas
  Fatores relevantes para o mercado ao avaliar a empresa, segundo os RIs

No entanto, a situação financeira internacional 
impactou, direta ou indiretamente, o desempenho 
financeiro das companhias. Por exemplo, um item 
que foi apontado como relevante para a avaliação da 
empresa pelo mercado foi o potencial de crescimento 
(80% dos RIs), fator que, segundo quase metade 
das empresas da amostra, foi bastante afetado pelo 
cenário econômico internacional. A performance 
financeira e a gestão de caixa foram ainda mais 
afetadas, sendo assinaladas por 63% e 54% das 
empresas, respectivamente.



Confiança em um cenário de riscos  31

“É nessa mesma conjuntura de volatilidade que se 
escondem oportunidades únicas. Elas estão lá, diluídas 
entre desafios, misturadas a obstáculos e prontas para 
serem descobertas por organizações que conseguirem 
enxergar além da superfície dos fatos.”
 
Juarez Lopes de Araújo, presidente da Deloitte

“Principalmente em momentos de crise e de 
incertezas é que se constrói a reputação de um 
profissional e/ou de uma área de RI. A transparência 
e ampla acessibilidade para todos os públicos 
estratégicos são fundamentais na qualificação 
percebida pelos agentes do mercado de capitais”.
 
Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI

O conteúdo deste relatório e todos os resultados e análises relacionados à pesquisa “Confiança em um cenário de riscos” foram 
produzidos pela Deloitte, com o apoio do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI). A reprodução de qualquer informação 
inserida neste relatório requer autorização expressa da Deloitte e do IBRI, com o compromisso de citação de fonte.
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