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pesquisa também tem a preocupação de mensurar o
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Um modelo em transição
A evolução contínua dos relatórios
corporativos
Há algum tempo, bastava uma empresa entregar
seu produto ou serviço, publicar seu relatório anual
e distribuir seu lucro como dividendo para ser
considerada um modelo de organização. Entretanto,
hoje, existem expectativas crescentes para que as
empresas façam muito mais. Elas devem operar de
forma responsável, ética, sustentável e transparente,
minimizando os impactos negativos ao meio ambiente
e à sociedade, contribuindo positivamente para
as comunidades onde atuam e para o planeta em
geral e construindo relações saudáveis com clientes,
investidores e todos os seus públicos de interesse.
A recente pesquisa realizada pela Deloitte “Social
Purpose – A journey in its early stages” (“Propósito
social – Uma jornada em seus estágios iniciais”),
entrevistou 390 executivos de todo o mundo para
entender como as empresas têm se adaptado para
corresponder a essa nova expectativa. O estudo
apontou que 76% dos respondentes acreditam
que o valor de uma empresa deve ser medido pela
contribuição positiva que ela faz para a sociedade e
não apenas por seus lucros.
Com o surgimento dessas novas perspectivas sobre
criação de valor sustentável, a maneira como as
organizações comunicam o seu desempenho (passado
e atual), assim como as perspectivas futuras, também
vem sendo modificada. Ao longo das últimas décadas,
em resposta às altas expectativas em relação à
transparência e responsabilidade social, os modelos de
relatórios corporativos em geral têm ficado cada vez
mais inovadores e sofisticados.
No Brasil, esta tendência pode ser comprovada por
alguns fatores, como, por exemplo, a adoção de
normas internacionais de contabilidade e auditoria
(International Financial Reporting Standards – IFRS e
International Standards of Auditing – ISA), a exigência
de relatórios como parte de padrões de governança
diferenciados da listagem da BM&FBovespa e a criação
do Formulário de Referência (via regulamentação CVM
480), entre outros.

Nesse novo cenário, em que o modelo de reporte
das informações se encontra em transição, os
profissionais de relações com investidores (RI) têm
um papel-chave e a qualidade das informações é
cada vez mais valorizada.
A pesquisa “Qualidade das informações –
Transparência e integração nas divulgações das
companhias abertas”, realizada pela Deloitte com
o apoio do Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores (IBRI), traz a visão dos profissionais de RI
sobre essas informações e, sobretudo, a respeito da
forma como elas devem ser reportadas.
Como todos os demais estudos já realizados por
meio da parceria histórica entre Deloitte e IBRI, esta
pesquisa também tem a preocupação de mensurar o
nível de transparência e a adoção de boas práticas dos
profissionais de RI e agentes de mercado em geral.
O grupo participante da pesquisa é composto por
profissionais de RI representantes de 42 empresas.
Com o objetivo de contribuir para um diálogo
futuro entre os RIs e os públicos de interesse, o
atual estudo procurou entender quais as percepções
desses profissionais em relação aos novos modelos
de relatórios corporativos e como a maneira de
informar os resultados pode impactar a imagem
da organização.
A Deloitte e o IBRI esperam que a pesquisa
“Qualidade das informações – Transparência e
integração nas divulgações das companhias abertas”
contribua para a modernização e transparência dos
relatórios corporativos no Brasil, para que contenham
informações precisas e objetivas na apresentação
das informações sobre as empresas.
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Relatórios e qualidade das informações
O contexto atual do mercado
Nos últimos anos, tem-se notado claramente uma
série de transformações nos relatórios corporativos,
que vêm se tornando cada vez mais abrangentes,
fornecendo maior foco estratégico e orientações
para o médio e longo prazos em resposta às novas
demandas de seus públicos de interesse, como
responsabilidade social, governança corporativa
e sustentabilidade.

Uma nova discussão para que se encontre o modelo
ideal está apenas começando e deve permanecer em
alta nos próximos anos. O mercado mundial sabe
dessa necessidade de inovação. O Brasil, também.
Apesar das recentes inovações, cerca de metade dos
profissionais de RI participantes da pesquisa (51%)
acha que ainda há o que melhorar nos relatórios
corporativos (veja gráfico na página ao lado). Ou
seja, reconhece a necessidade de um modelo ainda
mais inovador, integrado, conciso e de qualidade,
para alcançar a excelência na comunicação entre a
companhia e o investidor.
Dentro do grupo que acredita na possibilidade de
aprimoramento dos relatórios, 31% responderam
que as informações são suficientes, mas poderia
haver melhora na qualidade. Outros 15% concordam
que o acesso precisa melhorar e apenas 5%
apontam como insuficientes as informações
fornecidas hoje.

A visão dos agentes de mercado
“Os setores de RI estão melhorando muito,
principalmente com o atendimento a pessoas físicas
(PFs). Mas eles precisam se popularizar para que todos
estejam inseridos. Qualquer dado diferente ou sigla
nova precisam ser explicados. É preciso mostrar o
‘beabá’, deixar as informações claras a qualquer leigo.”
Luis Mariano da Rosa, corretor de investimentos há 35 anos, que atua em uma grande corretora do mercado
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Nível de suficiência das informações
Pensando no ambiente global, você considera que as empresas de capital aberto no Brasil fornecem informações
suficientes aos seus investidores?
5

•“Necessário padronização, há 50 empresas
com padrões globais, as demais estão abaixo
do mínimo.”

15

49

31
Sim, as informações são suficientes
Sim, mas poderia haver uma melhora na qualidade das informações
Sim, mas poderia haver uma melhora no acesso a essas informações
Não, as informações não são suficientes

•“Informações são extensas e não dizem muito.”
“Falar mais de estratégias de longo prazo e
informações sobre gerenciamento de risco.”
“Informações de governança corporativa
deixam a desejar.“

Visões qualitativas
apresentadas pelos
respondentes

•“Faltam informações de produtividade e outros
indicadores que apenas o grupo executivo utiliza.”
“Melhoria da Governança Corporativa dessas empresas.
Ainda há muita discrepância entre as práticas
adotadas por todas as empresas listadas na bolsa.”
“Melhor padronização.”

Percentual de respondentes que assinalaram cada item

Cerca de metade dos profissionais de
RI participantes dessa pesquisa (51%)
acha que ainda há o que melhorar nos
relatórios corporativos.
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Rumo aos relatórios integrados

Os relatórios corporativos estão evoluindo. E, em
resposta a essa tendência, inúmeros esforços são
feitos pelos RIs para acompanhar o ritmo diante da
nova realidade empresarial.
Muitos acreditam que o modelo atual dos relatórios
emitidos pelas empresas tornou-se demasiadamente
complexo e perdeu relevância para os usuários. As
demonstrações financeiras seguem a mesma linha da
complexidade, repletas de detalhes técnicos e exigindo
um alto nível de especialização para interpretá-las.
Mesmo assim, as empresas estão produzindo cada vez
mais relatórios sobre sua governança, responsabilidade
social e questões de sustentabilidade. No entanto, eles
acabam direcionados a vários públicos, em formatos e
épocas diferentes.
À medida em que os relatórios evoluem isoladamente,
desconectados e em diferentes jurisdições, comunicar
e interpretar os direcionadores de valor de um
negócio se tornou ainda mais difícil.
Quanto mais informações, mais transparência,
geralmente é o que se conclui. Porém, nem sempre
ocorre dessa forma com os relatórios corporativos.
O debate atual está cada vez mais focado na qualidade
da informação fornecida – sua relevância, utilidade

Expectativas para o futuro
Modelo atual
Principais informações da empresa,
coletânea de demonstrações,
Conteúdo
resultados, questões ambientais,
sociais e de governança são isoladas
Com informações financeiras
sobre o passado, longo e complexo,
Foco
com um compilado de informações
limitadas
Periodicidade
Curto prazo
Meio de divulgação
Impresso
Tamanho
Extenso

Modelo futuro
Informações da atualidade e futuras,
conectadas entre diferentes áreas e
estratégias, que terão a função de
um guia para o investidor
Com informações estratégicas
e de governança, conexão entre
os dados, conciso, transparente,
direto
Curto, médio e longo prazo
Digital
Conciso

Fonte: Towards Integrated Reporting (International Integrated Reporting Council – IIRC)
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no apoio às decisões operacionais e de investimento
e sua confiabilidade e tempestividade, entre outros
aspectos.
Tanta “transparência” tem deixado o investidor
sem direção e gerado dúvidas sobre qual o melhor
caminho a seguir. Diante desse cenário, o público
de interesse tem feito perguntas críticas: qual é a
informação mais importante? Como acessá-la? São
claras as interdependências críticas entre estratégia,
risco, governança, operações e desempenho
financeiro? Mas, onde focar para tomar decisões?
O que utilizar de tudo isso?
Para endereçar essas questões, uma nova agenda de
mudanças está tomando forma para os próximos anos.
Órgãos reguladores e outras partes interessadas tentam
reavaliar os atuais modelos de relatórios corporativos
para criar outro, mais integrado, e desenvolver padrões
mundialmente aceitos e de alta qualidade.
Como porta-vozes na divulgação de informações,
os setores de RI das companhias estão atentos e
preparam-se para adequar-se a esse cenário.
Em uma das pesquisas internacionais sobre o tema,
“Global Trends in Investor Relations” (“Tendências
Globais em Relações com Investidores”), realizada em
2011 pela BNY Mellon com 650 companhias, 55% dos
RIs afirmaram que o principal foco no relacionamento
entre a empresa e o investidor seria assegurar a
divulgação eficaz.
Os temas mais importantes aos RIs
Conforme a tendência do mercado em tornar
a estrutura dos relatórios mais integrada, os
respondentes da pesquisa “Qualidade das informações
– Transparência e integração nas divulgações das
companhias abertas”, de Deloitte e IBRI, apontaram os
temas que consideram mais relevantes e que exigem
maior empenho dos profissionais para divulgá-los
de forma clara e transparente.

Temas do relatório de informações anuais que as empresas julgam mais importantes
e que devem merecer mais destaque
Resultados do exercício

67
Permitem maior
visibilidade sobre
a empresa

62

Panorama de estratégias
36

Governança Corporativa

33

Mensagem ao mercado
26

Informações sobre sustentabilidade como GRI
19

Perfil da organização

17

História e evolução da empresa
12

Outros temas¹
0

70

Percentual de respondentes que assinalaram cada item
Questão de respostas múltiplas

1

E specificações de produtos e serviços, metas de sustentabilidade, prêmios
e reconhecimentos, além de indicadores sociais e culturais

Informações e ferramentas voluntárias divulgadas habitualmente pelas empresas
nos mais diversos canais
81

Disponibiliza calendário de eventos

79

Indicadores ou índices de desempenho da empresa
Canal de solicitação de informações por parte do público

64

Históricos de cotações

64

Análise gerencial dos principais fatos ocorridos na companhia
(citada na instrução CVM 202/93)

62
48

Resultado em tempo real dos valores das negociações em bolsa de valores
Indicadores ou relatórios de gerenciamento de risco

38
Percentual de respondentes que assinalaram cada item
Questão de respostas múltiplas
Também foram assinalados: Simuladores de investimento (29%);
Projeções do resultado da empresa (26%); Estrutura do capital que os
administradores consideram adequada (24%); Guia de modelagem
para investidores (24%); Projeções de indicadores macroeconômicos
(21%); Envio de newsletter ou boletins diários (12%); Envio de
mensagens para celular – SMS (7%); e outras opções (10%)
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Entre os itens considerados como “mais relevantes”,
os três mais assinalados foram: resultados de exercício
(apontado por 67% dos respondentes), panorama
de estratégias (62%) e governança corporativa
(36%). Esse tripé de destaque evidencia as melhores
práticas em relatórios corporativos, já que essas três
informações permitem ao investidor maior visibilidade
sobre a empresa, suas perspectivas e expectativas, o
que contribuirá na tomada de decisões.

mostram-se isolados, tornam-se insuficientes diante
das necessidades dos investidores.

Segundo os respondentes, as informações e
ferramentas mais divulgadas pelas empresas nos
mais diversos canais são: calendários de eventos
(item apontado por 81%), indicadores ou índices
de desempenho da empresa (79%) e canais de
solicitações de informações por parte do público
e históricos de cotação (ambos com 64%). Dados
que, de fato, são essenciais, mas, como geralmente

Padronizar os relatórios para investidores pode ser
um importante passo rumo à excelência na qualidade
das informações emitidas pelos RIs. A pesquisa
mostra que as empresas já adotam padrões: 79%
seguem o Global Reporting Initiative (GRI) e outras
17% utilizam o IBASE (mais informações sobre esses
conceitos no quadro da página 10).

As perspectivas de mudanças dos relatórios
refletem tendências como:
••Globalização dos negócios;
••Atividade política crescente em todo o mundo, em
resposta à governança financeira e outras crises;
••Expectativas elevadas de transparência corporativa e
prestação de contas;
••Escassez de recursos reais e potenciais;
••Preocupações ambientais.
Fonte: Towards Integrated Reporting (International Integrated
Reporting Council – IIRC)
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Sustentabilidade em alta
Questionados sobre a publicação de relatórios
de sustentabilidade ou balanço social, 62% dos
representantes das empresas informaram que emitem
o documento e 17% pretendem emiti-lo. Apenas
21% deles responderam que não o fazem.

62%

dos respondentes da
pesquisa afirmaram que suas empresas já
publicam relatórios de sustentabilidade
ou balanço social.

A visão dos agentes de mercado
“Não adianta passar uma boa informação
só uma vez ao ano. Eventos, dados que
possam ser mostrados mensalmente,
atividades pertinentes ao conhecimento
dos investidores, tudo isso deve ser
repassado. Primeiro, monta-se um processo
de comunicação, aprovado por acionistas
e conselheiros. Depois, divulga-se com
frequência e tempestividade.”
Francisco D’Orto Neto, superintendente da Associação dos Analistas
e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec)
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Relatórios integrados no Brasil
A criação de relatórios integrados, proposta pelo
International Integrated Reporting Comitee (IIRC), é
vista como positiva por 95% dos profissionais de RI
que participaram da pesquisa.
A maioria (58%) informou que o relatório anual
emitido já é integrado (de acordo com sua própria
definição), ou seja, que pode reunir informações
relevantes sobre estratégia, governança, desempenho
e perspectivas da empresa, permitindo que o
investidor reflita sobre o contexto comercial, social
e ambiental da empresa. Outros 13%, apesar de
não disponibilizarem o documento nesse formato,
informaram que pretendem implantar o modelo
de relatório integrado.
Sobre os padrões de relatórios
IBASE: o relatório criado pelo Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
foi lançado em 1997, inspirado no
formato dos balanços financeiros. Expõe
detalhadamente os números associados
à responsabilidade social da organização.
Reúne informações sobre a folha de
pagamentos, os gastos com encargos
sociais de funcionários e a participação nos
lucros. Além disso, detalha as despesas
com controle ambiental e os investimentos
sociais externos nas diversas áreas –
educação, cultura, saúde etc.
GRI: criado para garantir a qualidade
da informação relatada, indicadores
de desempenho e protocolos técnicos com

metodologias de compilação,
fontes de referências etc. Considerado
o padrão internacional de relatórios
de sustentabilidade, o modelo da
Global Reporting Initiative (GRI) está
em sua terceira versão, a chamada G3,
e já se encontra disponível em
português.
IIRC: o International Integrated
Reporting Commitee busca um conceito
moderno, que reúne informações
relevantes sobre estratégia, governança,
desempenho e perspectivas. A ideia
é mostrar o cenário da empresa,
disponibilizando informações também
sobre a forma de administração.

Um número crescente de empresas que preparam
relatórios integrados, o fazem voluntariamente e
produzem variações na formatação e no alcance do
público de interesse, limitando assim sua utilidade.
Sobre os relatórios emitidos, há disparidade entre
as respostas. Quando questionados sobre a média
de páginas dos relatórios emitidos pelos RIs, o
maior grupo de respondentes (29%) informou que o
documento possui entre 51 e 75 páginas. Há ainda
um pequeno grupo (5%) que emite relatórios com
mais de 200 páginas.
Analisados separadamente – de um lado, os
que possuem relatório integrado e, de outro,
os que não possuem –, nota-se que não há relatórios
não integrados com mais de 200 páginas,
opção assinalada por 9% entre os que emitem
relatórios integrados.
Média de páginas no relatório de
informações anuais
5
10

16

13

29
11

16

De 1 a 50 páginas
De 51 a 75 páginas
De 76 a 100 páginas
De 101 a 125 páginas
De 126 a 150 páginas
De 151 a 200 páginas
Acima de 200 páginas
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item

10

O relatório de informações da
sua empresa é integrado?

Média de páginas para empresas que
não possuem relatórios integrados
7

Média de páginas para empresas
que possuem relatórios integrados

13

9

13

7
7

14

14
29
58

22

18

Sim
Não
Não, mas pretendemos implementar
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item

9
14

De 1 a 50 páginas
De 51 a 75 páginas
De 76 a 100 páginas
De 101 a 125 páginas
De 126 a 150 páginas
De 151 a 200 páginas
Acima de 200 páginas

40

27

De 1 a 50 páginas
De 51 a 75 páginas
De 76 a 100 páginas
De 101 a 125 páginas
De 126 a 150 páginas
De 151 a 200 páginas
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item

Percentual de respondentes que
assinalaram cada item
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Tecnologia e inovação

As mudanças que vêm ocorrendo nos relatórios
corporativos vão além do conteúdo. Há demandas
crescentes por mais informações e com maior
velocidade. Decorrente a essas demandas, os meios
para levá-las ao público de interesse das empresas
também estão em fase de modernização e a
tecnologia é a grande aliada desse processo.

As empresas vêm buscando inovar dentro desse
universo tecnológico, utilizando modernas ferramentas
para proporcionar ao investidor visualização rápida e
clara do conteúdo a ser repassado.
Quando comparamos as empresas com receita
superior a R$ 1 bilhão com aquelas que têm receita
inferior a essa faixa, percebe-se que aquelas com
maior receita utilizam mais meios de comunicação
diferenciados.

A comunicação com investidores é feita hoje, em
sua maioria, via internet, conforme levantou o
estudo produzido pela Deloitte e pelo IBRI, seguindo
uma tendência mundial em relação à difusão de
informações pela web. O relatório de 60% das
empresas pode ser visualizado tanto em formato
digital quanto impresso. Outros 37% são apenas
eletrônicos e apenas 3% emitem o documento apenas
no formato impresso.

Como exemplo, podemos citar os simuladores de
investimentos, usados em 11% das empresas que
têm receita acima de R$ 1 bilhão, e as projeções de
indicadores macroeconômicos, existentes em quase
18% das empresas.

Informações voluntárias divulgadas nos mais diversos canais
71

Disponibiliza calendário de eventos

86
71

Indicadores ou índices de desempenho da empresa

82

Análise gerencial dos principais fatos ocorridos na companhia
(citada na instrução CVM 202/93)

57
75
43

Históricos de cotações

75
43

Canal de solicitação de informações por parte do público

64
43

Resultado em tempo real dos valores das negociações em bolsa de valores

50

Estrutura do capital que os administradores consideram adequada
(citada na instrução CVM 202/93)

29
46
21

Projeções do resultado da empresa (citada na instrução CVM 202/93)

43
21

Guia de modelagem para investidores

32
21

Indicadores ou relatórios de gerenciamento de risco
Outras

29
7
25

Receita menor que R$ 1 bilhão
Receita maior que R$ 1 bilhão

Percentual de respondentes que assinalaram cada item
Questão de respostas múltiplas
Também foram assinalados pelas empresas com receita
maior que R$ 1 bilhão: Envio de newsletter ou boletins diários
(21%); Projeções de indicadores macroeconômicos (18%);
Simuladores de investimentos (11%); e Envio de mensagens
para celular – SMS (11%)
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Os três meios de comunicação “que mais crescem”
em uso pelas áreas de RI e aqueles que as empresas
consideram como os “mais importantes” são os
mesmos, embora em diferente ordem: site da empresa
(64%), e-mails (62%) e sites de notícias do mercado
(29%). As redes sociais aparecem em quarto lugar,
com 26% das respostas.

Preferência pelos canais
Para cada público, uma preferência quanto ao
mecanismo mais utilizado para obter informações.
Selecionamos os três veículos apontados como os
mais usados (e-mails, sites das empresas e sites de
notícias do mercado) para descobrir qual o mais
importante ou preferencial para cada público.

As respostas permitem concluir que os sites já
estão consolidados como grande ferramenta para
a divulgação das informações corporativas e que
as redes sociais estão em crescimento.

Na visão dos RIs, os analistas do mercado financeiro
preferem os e-mails para receber as informações
(19%), já as universidades e os institutos de pesquisa
optam pelos sites das empresas (24%) e, os jornalistas,
pelos websites de notícias do mercado (31%).

Meios de comunicação utilizados pela área de RI
que mais cresceram nos últimos 3 anos
Site da empresa

64

E-mails

62
29

Sites de notícias do mercado
Redes sociais (Twitter, Facebook, LinkedIn,
Blogs, Youtube etc)

A tecnologia
permite ao
investidor
rápido acesso às
informações

26
14

Jornais impressos
7

Nenhuma
5

Coletiva de imprensa
2

Correios
0

Percentual de respondentes que assinalaram cada item
Questão de respostas múltiplas
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Investimentos
Considerando que a internet foi apontada como
o meio mais utilizado, o que mais cresce e o mais
eficiente entre as formas de comunicação dos RIs com
o mercado, os custos com comunicação ainda são,
no mínimo, significativos.
Sobre o gasto médio anual com a divulgação das
informações, 52% das empresas gastam mais de
R$ 500 mil por ano.
Faixa de gasto médio anual, com a divulgação
das informações
3

11

26

34
26

Menos de R$ 10 mil
R$ 10 mil a R$ 100 mil
R$ 100 mil a R$ 300 mil
R$ 500 mil a R$ 1 milhão
Acima de R$ 1 milhão
Nota: não houve nenhuma resposta para
a faixa entre R$ 300 mil e R$ 500 mil.
Por isso, ela não consta no gráfico
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item
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Reuniões
A internet tem sido ferramenta-chave na comunicação
entre as companhias e os seus públicos de interesse,
mas nada substitui os encontros presenciais.
É o que mostra a pesquisa, já que 87% dos
respondentes informaram que realizam reuniões e
eventos com analistas de investimentos, acionistas e
investidores potenciais. Segundo 65% da amostra,
o volume de reuniões e encontros presenciais não
ultrapassa o total de 100 realizações por ano.
Ao encontro do resultado obtido, está uma questão
levantada na pesquisa global “The leadership
premium”, realizada em março deste ano pela
Deloitte. O estudo mostrou que, na hora de reunir
informações sobre os líderes, 80% de todos os
analistas participantes citaram o “encontro cara a
cara” como uma de suas formas preferidas para
descobrir as capacidades de liderança, sendo que
56% classificaram a questão como o seu método
de primeira escolha.

A pesquisa
Metodologia, amostra e perfil
dos profissionais de RI
Para a realização da pesquisa, a Deloitte disponibilizou
em seu website, de 18 de abril a 31 de maio de 2012,
um questionário online, com 17 questões. O convite
foi enviado via e-mail para profissionais dos setores de
Relações com Investidores (RIs) de empresas associadas
ao IBRI. O grupo que participou da pesquisa, compondo
a amostra final, é formado por 42 participantes.
Dentro do grupo de respondentes, a maioria possui
cargo de chefia: 29% são diretores ou superintendentes,
40% são gerentes e 14%, supervisores.
Cargo dos respondentes

O maior grupo de empresas (40%) informou que
possui entre 50 e 79 anos de atuação no mercado
e, o segundo maior grupo (24%), opera de 20 a
49 anos, o que mostra a maturidade das
participantes.
Do total, 18% são do ramo de atividades financeiras,
14% de energia elétrica, gás e saneamento, 12% de
serviços de transporte e logística e outros três grupos
de 9% cada são de siderurgia e metalurgia, alimentos
e bebidas e comércio.
Setores de atuação
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Atividades financeiras
Energia elétrica, gás e saneamento
Serviços de transporte e logística
Siderurgia e metalurgia
Alimentos e bebidas
Comércio
Construção
Petróleo, gás e mineração
Máquinas, equipamentos e ferramentas
Outras atividades¹

Diretor/Superintendente
Gerente
Supervisor/Coordenador
Analista/Assistente
Outro
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item

1

T êxtil, químico, veículos, agropecuária,
telecomunicações e atividades imobiliárias
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item
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Mais da metade das empresas participantes (67%)
possui receita líquida superior a R$ 1 bilhão, sendo
que 38% têm receita maior do que R$ 5 bilhões.
Apesar de maduras, as organizações mostram
que seus setores de RI estão começando a se
desenvolver, de acordo com as novas necessidades
dos investidores. O maior grupo de respondentes,
composto por 41% das participantes, informou que
possui atividade formal de Relações com Investidores
(RI) entre 5 e 9 anos.
Vale ressaltar que nem todas as questões foram
respondidas por 100% dos participantes. Portanto, os
resultados apresentados em cada gráfico são baseados
no total de respondentes de cada pergunta.

Receita líquida das organizações
em 2011

Tempo de atividade da estrutura de RI
nas organizações*
5

7

16

12
38

14

38
41
17
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Acima de R$ 5 bilhões
Entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões
Entre R$ 1 bilhão e R$ 3 bilhões
Entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão
Entre R$ 200 milhões e R$ 600 milhões
Abaixo de R$ 200 milhões
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item
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Menos de 5 anos
De 5 a 9 anos
De 10 a 30 anos
Mais de 30 anos
* Tempo de atividade formal dos respondentes
com atividades de RI
Percentual de respondentes que
assinalaram cada item

Perfil dos RIs
Segundo mostraram os resultados da pesquisa, em
2011, metade das empresas da amostra (50%) possuía
entre 3 e 5 pessoas no setor. Outros 26% apontaram
que possuíam maior número de pessoas nessa área
(24% tinham de 5 a 10 profissionais e 2% mais de
10). Apenas 24% dos respondentes informaram que
tinham até dois funcionários no setor.
Total de profissionais na área de RI
das organizações em 2011

Mais especificamente na área de comunicação,
dentro desses setores de RI, 72% das empresas
informaram que possuíam de 1 a 5 funcionários.
Na sequência, 15% responderam que contavam com
6 a 10 pessoas atuando na área.

Média de funcionários que a empresa possui
para a área de comunicação com os investidores
5

2
8

24

24

15

72
50

Até 2 funcionários
De 3 a 5 funcionários
De 5 a 10 funcionários
Acima de 10 funcionários

De 1 a 5 funcionários
De 6 a 10 funcionários
Mais de 10 funcionários
Nenhum

Percentual de respondentes que
assinalaram cada item

Percentual de respondentes que
assinalaram cada item
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Preparação para o futuro
Relatórios integrados
A forma como as empresas comunicam suas
informações está em transição. Órgãos reguladores e
públicos de interesse das empresas estão reavaliando
os atuais modelos de relatórios corporativos, e a
tendência é, cada vez mais, produzir um relatório
integrado, que forneça informações estratégicas e
de desempenho, perspectivas, além de questões de
sustentabilidade e de governança.
Para os RIs, é importante acompanhar essa mudança,
que tem como objetivo melhorar a qualidade das
informações, fornecendo ao mercado um documento
com dados suficientes para tomar suas decisões.
Por isso, algumas ações devem ser consideradas ao
produzir o relatório corporativo:
Fique de olho no IIRC: com uma proposta para
padronizar os relatórios integrados em discussão um
modelo mais claro de relatórios integrados pode se
tornar realidade em breve. As companhias e os RIs são
encorajados a participar deste debate.
Envolva os principais executivos e o conselho:
o sucesso de qualquer iniciativa de comunicação
integrada deve contar com o apoio dessas partes.
Eleja uma pessoa-chave: esse profissional terá como
responsabilidade supervisionar a implementação de
relatórios integrados, acompanhando de perto as
alterações.

Consulte as partes interessadas: determine quais
informações são importantes para aqueles que têm
interesse na organização, envolvendo acionistas,
profissionais, órgãos reguladores, agentes de mercado
etc. Para evitar contratempos, as empresas devem
lançar uma ampla rede para garantir o máximo
alcance.
Aproveite as atividades existentes: as áreas de
gestão de riscos, auditoria interna, compliance e
grupos jurídicos já controlam os riscos, coletam dados
e realizam outras atividades altamente relevantes.
Defina KPIs e KRIs: determine indicadores de
desempenho e de risco que estejam alinhados com
as estratégias e o perfil organizacional da empresa.
Amplie o escopo ou integre os reportes sobre
iniciativas sociais, de sustentabilidade e de
governança: muitas organizações já apresentam um
relatório sobre as questões de sustentabilidade, sociais
e de governança (ESG) em graus diferentes. A partir
do que é produzido atualmente, identifique se os
relatórios podem ser ampliados ou integrados.
Procure orientação: para que não haja dúvidas em
relação às informações que devem ser divulgadas,
consulte um especialista para ajudar no desenvolvimento
de relatórios integrados.

Confira as dicas detalhadas e mais informações
sobre o tema em www.deloitte.com.br
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