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O papel do RI na governança
das empresas
É com grande satisfação que a Deloitte e o Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)
apresentam mais uma edição de sua pesquisa anual,
que em 2015 tem como objetivo analisar a percepção
dos profissionais de Relações com Investidores (RI)
quanto à relação entre as boas práticas de governança
corporativa e a geração de valor para o acionista, bem
como as tendências de engajamento e ativismo de
acionistas no Brasil.
O RI tem papel fundamental na governança
corporativa das empresas. Cada vez mais, ele se torna
um guardião de valor e incentivador de boas práticas
nas organizações em que atuam, a partir de uma
visão estratégica e alinhada aos objetivos de negócio.
Consequentemente, o profissional de Relações com
Investidores está se envolvendo em uma variedade
cada vez mais ampla de iniciativas estratégicas da
empresa, trabalhando mais diretamente com os
conselhos de administração.
Este relatório articula a nova dinâmica entre Relações
com Investidores, conselhos de administração e
acionistas, através da lente da governança corporativa.
O nível de engajamento que o RI tem com a estrutura
de governança de sua organização já é alto em mais
de três quartos das empresas participantes de nossa
pesquisa. O estudo também indica que existe um
forte reconhecimento dos respondentes quanto à
importância da governança corporativa na criação
de valor para as empresas e na atração e retenção
de investidores.

Ao mesmo tempo, a interação do conselho de
administração em atividades de Relações com
Investidores continua a evoluir, especialmente em
relação aos temas de governança corporativa,
que ganham maior destaque no atual momento
econômico do Brasil. Quase 70% dos respondentes
concordam que há um forte desejo por um
engajamento mais direto entre investidores e o
conselho de administração, o que é consistente
com a tendência global.
Como consequência do aumento do engajamento
e ativismo dos acionistas, muitos conselhos de
administração e áreas de Relações com Investidores
estão reexaminando seus papéis coletivos. Em
uma nova era de engajamento com acionistas, os
RIs são aconselhados a trabalhar mais estreitamente
com seus conselhos de administração, para
ajudá-los na identificação e avaliação de potenciais
vulnerabilidades às questões dos acionistas, na
identificação proativa de suas percepções negativas,
assim como no monitoramento de práticas de
governança. Cabe ao profissional de Relações com
Investidores continuar a garantir e preservar os
processos de reporte e comunicação nas empresas,
contribuindo para uma comunicação alinhada e
consistente com o mercado.
A Deloitte e o IBRI esperam que as informações e
análises aqui apresentadas sejam úteis e possam
contribuir para o debate em torno dos desafios e da
evolução da área de Relações com Investidores no Brasil.

Este relatório articula a nova dinâmica
entre Relações com Investidores, conselhos
de administração e acionistas, através da
lente da governança corporativa.
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Amostra do estudo

Pesquisa realizada
por meio de
questionário
eletrônico no mês
de junho de 2015

54

RESPONDENTES

Cargo dos respondentes
(em % da amostra)

Faturamento anual
(em % dos respondentes)
10

2 2 2 2
15

2

19

52%

13
33

6
15

11
11

30

Conselheiro
Secretário do conselho
CEO/Diretor-presidente
Assessor da presidência
CFO/Diretor/Superintendente
Responsável pela função de RI
Gerente
Supervisor/Coordenador
Consultor
Analista/Assistente

12

DAS EMPRESAS
PARTICIPANTES TÊM MAIS
DE 5.000 FUNCIONÁRIOS

24
15

Menos de R$ 100 milhões
Entre R$ 100 milhões e R$ 250 milhões
Entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões
Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão
Entre R$ 1 bilhão e R$ 3 bilhões
Entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões
Mais de R$ 5 bilhões

88%

DISSERAM QUE A ORIGEM
DO CAPITAL DE SUAS
EMPRESAS É NACIONAL
4

68%

DISSERAM QUE O LÍDER
DA ÁREA DE RI ACUMULA
OUTRA FUNÇÃO DENTRO
DA ORGANIZAÇÃO
Que outra função o RI ocupa? (em % de respondentes)

65

16
5
PRESIDENTE/
CEO
1

Segmentos de atuação
(em % de respondentes)

2

2

2

6

3

Quantidade de acionistas da empresa
(em % dos respondentes)

2

20

13

3

43

6

Outra
função1

Governança, Fusões e aquisições, Marketing, Imprensa e Tesouraria

Controle acionário – maioria
das ações ou cotas da empresa
(em % de respondentes)

15

2 2

CFO/Diretor Outras diretorias ou
financeiro
superintendência

14

6

29

20
8

6
6

6

29

6

6
6

6

Financeiro
Serviços de transporte e logística
Energia
Alimentos e bebidas
Comércio
Construção
Consultoria
Indústria química
Serviços de tecnologia de informação
Siderurgia e metalurgia
Têxtil e calçados
Agropecuária
Petróleo, gás e mineração
Educação
Higiene e limpeza
Papel e celulose
Serviços de telecomunicações
Veículos e autopeças

29

Familiar
Controle pulverizado
Grupo empresarial
Órgão estatal
Investidor institucional
(fundos de investimentos)

16

Menos de 500
Entre 501 e 1.000
Entre 1.001 e 5.000
Entre 5.001 e 10.000
Mais de 10.000
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Governança e criação de valor
O papel do RI na disseminação das
melhores práticas
Os desafios do atual momento econômico do Brasil
estão conferindo à boa governança mais destaque
na gestão das organizações. A vulnerabilidade a
aspectos regulatórios é um fator crítico para a perda
de valor das empresas – e contar com uma prática
de controles internos, compliance e gestão de
riscos se faz fundamental para que a organização
mantenha a rentabilidade e a atração de investimentos.
A governança pode inclusive ser uma resposta
a incertezas geradas no ambiente institucional e
econômico. Há estudos e indicadores que demonstram
uma relação entre boas práticas de governança e
geração de valor (veja na página ao lado).
Na última década, o mercado de capitais do Brasil
passou por uma evolução importante em suas
práticas de governança. Essa evolução é pontuada

especialmente pela criação do Novo Mercado,
em 2000, que reúne companhias listadas na
BM&FBOVESPA que adotam medidas de governança
que vão além das já definidas pela legislação brasileira.
Esta maior maturidade das empresas em lidar com
questões de governança está refletida na população
de respondentes deste estudo, onde 81% das
organizações já estão listadas em bolsa em níveis
diferenciados de governança corporativa.
Todos os profissionais respondentes concordam que
boas práticas de governança corporativa influenciam
positivamente a atração e a retenção de investidores.
As organizações foram quase unânimes em sua
avaliação de que essas práticas também têm um
impacto positivo no preço da ação.

Nível diferenciado de governança corporativa em que sua empresa se encontra classificada na BM&FBOVESPA (em % de respondentes)
2
15

Os níveis de governança corporativa da BM&FBOVESPA
Bovespa Mais: Idealizado para empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual.

4

Novo Mercado: A listagem nesse segmento especial implica adoção de um conjunto de regras societárias
que ampliam os direitos dos acionistas, além da adoção de uma política de divulgação de informações mais
transparente e abrangente.

54

Nível 2 de Governança Corporativa: As empresas listadas têm o direito de manter ações preferenciais (PN).
No caso de venda de controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações ordinárias e preferenciais o
mesmo tratamento concedido ao acionista controlador, prevendo, portanto, o direito de tag along de 100%
do preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador.

17

Nível 1 de Governança Corporativa: As companhias listadas no Nível 1 devem adotar práticas que
favoreçam a transparência e o acesso a informações pelos investidores. Para isso, divulgam informações
adicionais às exigidas em lei, como por exemplo, um calendário anual de eventos corporativos. O free float
mínimo de 25% deve ser mantido nesse segmento, ou seja, a companhia se compromete a manter no
mínimo 25% das ações em circulação.

8

Bovespa Mais
Novo Mercado
Nível 2 de Governança Corporativa
Nível 1 de Governança Corporativa
Tradicional
Nenhuma das alternativas

Fonte: BM&FBOVESPA

Classifique, de acordo com a sua opinião, os seguintes assuntos relacionados à governança corporativa (em % de respondentes)
Boas práticas de governança corporativa têm um
bom impacto para atrair e reter investidores
Boas práticas de governança corporativa têm um
bom impacto no preço da ação

64
31

17
25

0

40
60

Concordo totalmente

6

19

Concordo parcialmente

Concordo

Discordo parcialmente

4

Governança que gera valor
Em um estudo conduzido pela International Finance Corporation (IFC),
do Banco Mundial, em 2010, os investidores entrevistados disseram que
a governança corporativa é um fator decisivo para investimentos em
países emergentes, e que pagariam mais por uma empresa com melhor
governança do que por uma empresa com algumas lacunas neste aspecto.
Cinquenta e cinco por cento dos investidores pesquisados disseram que
estariam dispostos a pagar um prêmio de 10% por uma empresa com
melhor governança, em comparação a uma empresa semelhante que
careça de uma forte governança no mesmo mercado emergente. Trinta
e oito por cento responderam que pagariam um prêmio de 20%
por ações em uma empresa com boas práticas de governança.
Os indicadores de desempenho das companhias listadas na BM&FBOVESPA
corroboram os resultados dos estudos. Os índices revelam que, quanto
mais robustas são as práticas de governança corporativa, maior tende
a ser o potencial de retorno para o investidor.

55% 38%

dos investidores
pagariam um prêmio
de 10% por uma
empresa com melhor
governança

dos investidores
pagariam um prêmio
de 20% por uma
empresa com melhor
governança

Fonte: “Corporate Governance Matters to Investors in Emerging Market
Companies” (IFC, 2010)
IGCX: Ações de empresas
que apresentem bons
níveis de governança
corporativa, que devem
ser negociadas no Novo
Mercado ou estar
classificadas nos Níveis 1
ou 2 da BM&FBOVESPA

Evolução de índices da BM&FBOVESPA (Índice: Junho de 2001 = 100)
1000
900

800

IBrX: 100 ações
selecionadas entre as
mais negociadas na
BM&FBOVESPA, em
termos de número de
negócios e volume
financeiro

700

600

500

IBrX 50: 50 ações
selecionadas entre as
mais negociadas na
BM&FBOVESPA, em
termos de liquidez,
ponderadas na carteira
pelo valor de mercado
das ações disponíveis
à negociação

400

300

200

100

IGCX

IBRX 50

Ibovespa

mai 15

jan 15

mar 15

nov 14

jul 14

set 14

mai 14

jan 14

mar 14

nov 13

jul 13

set 13

mai 13

jan 13

mar 13

nov 12

jul 12

set 12

mai 12

jan 12

mar 12

nov 11

jul 11

set 11

mai 11

jan 11

mar 11

nov 10

jul 10

set 10

mai 10

jan 10

IBRX

mar 10

dez 08

dez 06

dez 04

jun 01

dez 02

0

Ibovespa: Indicador
do desempenho médio
das cotações dos ativos
de maior negociabilidade
e representatividade
do mercado de ações
brasileiro

Fonte: BM&FBOVESPA
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Apesar de a governança estar em evolução nas
organizações, e ser vista como um fator importante
para o seu desempenho e para a redução do custo
de capital, quase 70% dos profissionais de Relações
com Investidores entrevistados ainda enxergam uma
lacuna entre o valor percebido da empresa pela
administração e por analistas e investidores. Essa
lacuna é reflexo do momento de incertezas pelo qual
o Brasil passa, e está influenciando as prioridades
das áreas de Relações com Investidores – que, com
base em nossa pesquisa de 2014, é a principal área
responsável por gerenciar e minimizar esta lacuna na
maioria das organizações.

se traduzem em um interesse maior dos investidores
por assuntos de governança junto ao conselho e,
nesse contexto, o profissional de RI tem de estar
preparado para atuar nesta mediação.
Conforme os respondentes, mais de três quartos
das empresas entrevistadas indicaram possuir um
alto nível de engajamento entre os profissionais da
área de Relações com Investidores e as estruturas
de governança corporativa. Entre os respondentes,
84% têm algum tipo de interação com o conselho
de administração, sendo 75% com uma frequência
mínima trimestral. Os dados deste ano reforçam
aqueles de 2014, que já indicavam uma interlocução
frequente do profissional de RI com o conselho de
administração no repasse de feedback do mercado.

A atuação e os papéis do RI
Mais do que nunca, o profissional de Relações com
Investidores ganha importância na promoção do
entendimento que as organizações precisam ter
sobre os mercados em que atuam. E os desafios a
serem considerados, tanto global quanto localmente,
são muitos e têm diferentes dinâmicas: cenário
macroeconômico, ambiente regulatório, aspectos
políticos e institucionais entre outros. Esses desafios

Os resultados demonstram também que 72%
têm alguma interação com os comitês estatutários.
Porém, em 23% das empresas, o envolvimento do
profissional de Relações com Investidores com os
comitês estatutários ainda ocorre de maneira pontual,
e não de forma institucionalizada.

Você sente ou acredita que há uma lacuna entre a percepção de valor
da sua empresa pela administração e por analistas e investidores?
(em % dos respondentes)

Nível de engajamento que os profissionais de RI
têm com a estrutura de governança corporativa
na sua organização (em % de respondentes)

43

Sim, temos uma grande lacuna

2

2

50
26

Sim, temos uma pequena lacuna

20

25
19

Não, não existe uma lacuna

18
12

Não tenho certeza/não sei avaliar

7
76

2015
2014
0

60

Com qual frequência a área de RI se reúne com... (em % de respondentes)
5

Conselho de administração

34
9

Comitês estatutários

12

36
28

28

0

1

8

91
232

60

Semanalmente

2

16

Mensalmente

Trimestralmente

Outra frequência

Quando solicitado e sempre que precisar validar algum documento
Quando solicitado ou bimestralmente

O RI não se reúne

Alto
Médio
Baixo
N
 ão sei avaliar

Se, em 2014, a prioridade da área de Relações
com Investidores era expandir a base acionária da
empresa, em 2015 a prioridade torna-se direcionar
mais esforço e foco para a melhoria das percepções
do valor da organização perante os acionistas e
investidores nacionais e estrangeiros. Também foi
destacado pelos participantes um esforço maior em
gerenciar as expectativas das partes interessadas e
captar as percepções do mercado. Essa dinâmica
pressupõe uma atuação mais complexa e desafiadora
para profissional de RI, em um momento no qual os
recursos e investimentos estão escassos.
A tendência por maior interlocução e visão
estratégica tende a se refletir na forma como o
profissional de Relações com Investidores enxerga
a sua própria atuação e o seu perfil. No entanto,
apenas 31% dos respondentes indicaram o papel de
estrategista como o que melhor descreve a área
de RI de sua organização, enquanto 56% apontam
os papéis de comunicador e operador para a área.

Em sua opinião, indique quais são os principais pontos
de melhoria para atuação da sua área de RI na empresa
(em % dos respondentes; respostas múltiplas)
15

Melhorar a percepção do valor da
empresa para o acionista nacional

14
12

Melhorar a percepção do valor da
empresa para o investidor estrangeiro

7

Gerenciar, executar e equilibrar as
expectativas de partes interessadas

7

11
11

Captar a percepção do mercado,
repassando-a à alta administração

5
11

Expandir a base acionária

22
10

Manter e gerenciar eficazmente o
relacionamento com as partes interessadas

12
8

Garantir que o feedback das partes
interessadas seja endereçado pela organização

8
8

Gerenciar o fluxo de informações

7
7

Treinar e capacitar profissionais para
atuar na área de RI

8
6

Avançar no desenvolvimento da
comunicação nas mídias sociais
Outros

7
1
3

2015
2014

Qual papel melhor descreve a área de RI de sua organização?
(em % dos respondentes)

ão

n

Co

Estrategista
Provê uma visão analítica
para as tomadas de
decisões alinhadas à
estratégia de negócios.

29
cia

Operador
Garante o funcionamento
dos processos do RI com
0
a utilização eficaz dos
recursos da sua área.

Comunicador
Promove a divulgação de
informações financeiras ao
mercado e cumpre as exigências
dos reguladores.

0

31

Relações
com
Investidores
Efi
e
l
ciê
tro
n

13
11

rm

uç

fo

ec

Pe
r

Ex

an
c

e

Catalisador
Estimula proativamente
iniciativas que contribuam
para o alcance dos objetivos
estratégicos e financeiros,
criando uma cultura de
gestão de riscos.

60

32

24
46

14

2015
2014
0

60

0

60
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A cultura do engajamento
A realidade dos investidores
cada vez mais ativos
Atualmente, muitos acionistas não se contentam em
simplesmente tirar seus investimentos em resposta a
retornos pobres ou políticas estratégicas, operacionais
ou de governança questionáveis. Em uma tendência
global, os investidores estão cada vez mais inclinados
a influenciar as políticas operacionais e de governança
das empresas em que investem, por meio de um maior
engajamento com os seus conselhos de administração.
Esta tendência – junto com a maior relevância e
influência dos investidores institucionais, as mudanças
regulatórias que têm facilitado o acesso de acionistas,
e a crescente importância das questões de governança
na esteira da crise financeira – está mudando a
dinâmica das atividades de RI em muitas organizações.
Em um cenário de crise, o envolvimento dos
investidores com as organizações frequentemente tem
como foco aspectos de governança. O conselho de
administração tem responsabilidade pelas práticas de
governança nas empresas, sendo demandando por
maior transparência e reporte junto aos acionistas.
Assim, o profissional de Relações com Investidores
assume um desafio ainda maior de mediar e conciliar
as expectativas dos diferentes públicos de interesse
junto ao conselho, tendo um papel fundamental em
avaliar e responder aos movimentos de mercado que

podem impactar o valor do negócio. Este profissional
também pode assumir um caráter propositivo,
endereçando as demandas para a melhoria das
práticas correntes de governança.
Entre os temas de de governança de maior interesse
pelos investidores estão os relacionados às finanças e
à estratégia: estrutura financeira, fusões e aquisições,
plano estratégico e dividendos. Mesmo em um
momento de intensa discussão na sociedade, por conta
da forte repercussão de denúncias e investigações, o
tema de Lei Anticorrupção e compliance foi lembrado
por apenas 9% dos respondentes.
Quais são os temas de governança corporativa que
os investidores e acionistas têm manifestado interesse
em discutir com sua empresa (em % de respondentes;
respostas múltiplas; até 5 opções)
Estrutura financeira
41

Estrutura financeira
Dividendos

35
26

Composição acionária

24

Plano de recompra de ações
Alocação de capital
de investimento

20
11

Estimativa do valor da empresa

Estratégia

Tópicos de governança corporativa
têm aparecido com frequência nas
reuniões e discussões com investidores?
(em % de respondentes)
2
31

Fusões e aquisições

39

Plano estratégico

39

Plano de investimento

32

Sustentabilidade e
responsabilidade corporativa

4

Assuntos do conselho
Composição e organização do
conselho de administração
Política de nomeação e remuneração
dos conselheiros e executivos
40

24
17

Sucessão dos principais executivos

17

Ferramentas de avaliação de
conselheiros e altos executivos
27

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Concordo
Discordo parcialmente

10

6

Riscos e compliance
Apresentação e transparência
dos resultados
Políticas e atividades de compliance
(Lei Anticorrupção, regulação etc.)

19
9
9

Monitoramento e gestão de riscos

0

Há uma tendência crescente, no Brasil e no mundo,
por um engajamento direto entre os acionistas e
investidores e o conselho de administração em
assuntos de governança corporativa. Esta é uma
expectativa expressa por 69% dos respondentes
As empresas mais avançadas em suas práticas de
governança e Relações com Investidores já estão
começando a avaliar e implementar protocolos
formalizados e políticas específicas – de que, quando,

Existe um forte desejo de
engajamento direto com o conselho
de administração por parte dos
investidores? (em % de respondentes)
3

16

como e quem – para a gestão do engajamento de
acionistas junto às instâncias de governança. De
acordo com os dados do estudo “Board Practices
Report – Perspectives from the boardroom”, realizado
pela Deloitte em parceria com a Society of Corporate
Secretaries & Governance Professionals, 34% das
organizações já contam com esta política nos Estados
Unidos – em um reconhecimento da importância do
acompanhamento desta tendência e dos riscos a
ela relacionados.

O número de pedidos de acionistas ou de
grupos de acionistas para falar diretamente
com o conselho de administração têm
aumentado nos últimos 12 meses?
(em % de respondentes)

Nos últimos 12 meses, membros não
executivos do conselho de administração
tiveram contato direto com acionistas
fora da assembleia geral?
(em % de respondentes)

5

18

16

13
16

28

5

34
18

37

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Concordo
Discordo parcialmente
Discordo totalmente

61

Sim, significativamente
Sim, sem grande impacto
Não, ele se manteve constante
Não, diminuiu
Não sei avaliar

7

23

Nenhum membro teve contato direto
Um membro teve contato direto
Mais que um membro teve contato direto
Todos os membros tiveram contato direto
Não sei avaliar

“Uma boa gestão do engajamento envolve
assegurar a consistência da mensagem e a
conformidade dos processos, aumentando, assim,
a confiança do mercado sobre a organização.”
Rodrigo Luz, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)
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No Brasil, apenas 16% das empresas participantes do
estudo têm uma política relacionada ao contato direto
entre o conselho de administração e os acionistas.
Esse resultado indica que, apesar de estarem atentas
a essas novas formas de engajamento e demandas
por informações, há um caminho importante que as
organizações do País ainda precisam percorrer para
lidar com esta situação.

mais acesso para que os acionistas exerçam o direito
de voto. Os respondentes ainda estão divididos com
relação ao impacto da medida – 44% vislumbram
um impacto positivo, enquanto 37% não preveem
nenhum impacto. Na visão de alguns agentes de
mercado, com base nas experiências de organizações
que já adotam práticas semelhantes voluntariamente,
há uma desconfiança das empresas com relação à
efetividade deste recurso.

Os órgãos reguladores também estão focados nesta
questão de engajamento e reavaliando os direitos e
as maneiras que os acionistas podem e devem exercer
sua influência nas empresas em que investem. Um
exemplo disso é a instrução CVM Nº 561, emitida em
abril de 2015 pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), que entra em vigor de forma escalonada a
partir de 2016 e que, entre outros temas, trata da
participação e votação a distância em assembleias
gerais. O objetivo com a medida é incentivar e dar

Além de um maior engajamento direto com o
conselho, existe também, por parte dos acionistas
e reguladores, demandas por mais transparência
e divulgação de informações sobre as diferentes
áreas do negócio e as atividades dos conselhos de
administração. Assim, desataca-se na amostra um
número elevado de organizações que não possuem um
relatório anual detalhando suas atividades ou um relato
integrado – e que não têm planos para criá-los.

Sua empresa tem uma política
relacionada ao contato direto entre
o conselho de administração e os
acionistas? (em % de respondentes)

Qual sua opinião sobre os eventuais
impactos da participação e votação
a distância em assembleias gerais
no engajamento dos acionistas
(em % de respondentes)

16
14

19
44

37

70

Sim
Não
Não sei avaliar

Positivo
Nenhum impacto
Não sei avaliar

Em sua empresa, o conselho de administração e seus comitês preparam e divulgam... (em % de respondentes)
Relatório anual detalhando
suas atividades
Relato integrado

21
16

21
30

0

16
44

10

60

Sim

12

42

Não, mas têm planos para criar

Não e não têm planos para criar

Não sei avaliar

O acionista ativista em ascensão
A voz organizada dos investidores
O ativismo é caracterizado como uma forma
mais contundente e organizada de engajamento.
Demandas e pressões sobre os conselhos são
uma realidade em empresas de todo o mundo.
As campanhas de ativismo têm se tornado mais
frequentes e com repercussões mais amplas para a
imagem corporativa. A ascensão dos fundos de
hedge também teve como base formas mais
agressivas de pressão pelos acionistas. Este é um
movimento que ocorre no Brasil e no mundo,
e que ganha força quando o ambiente econômico
e de negócios passa por um momento de crise
ou incerteza, uma vez que a desconfiança dos
investidores sobre as instituições cresce.

Principais assuntos levantados como foco de ativismo
por parte de investidores ou grupo de investidores
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
70

Assuntos estratégicos
Composição e funcionamento do
conselho de administração

45

Resultados operacionais

30

Remuneração dos administradores

30

Assuntos de sustentabilidade e
responsabilidade corporativa

30

Direito dos minoritários

25
15

Política de dividendos
Outros

5
0

Já presenciou situações em que ficou
explícita a ação de ativismo por parte de
investidores ou grupos de investidores?
(em % de respondentes)
6

100

Principais formas de ativismo percebidas
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
Comunicação direta com o
conselho de administração
Comunicação indireta
(imprensa, mídias sociais etc.)

45
40

Carta destinada à área de RI
47

40

Reunião de acionistas estratégicos

35

Circulação de documentos

20

Carta direcionada aos acionistas

10

Outras
47

10
0

Sim
Não
Não sei avaliar

“A evolução da governança no Brasil está
ampliando o acesso e as formas de influência
dos acionistas sobre os conselhos, o que
traz uma nova dinâmica para a atuação do
profissional de Relações com Investidores.”
Bruce Mescher, sócio de Auditoria da Deloitte e coordenador técnico da pesquisa
Governança Corporativa e Relações com Investidores 13

100

Esta realidade coloca para as empresas a necessidade
de realizar avaliações periódicas de vulnerabilidade em
relação a campanhas ativistas por parte de acionistas.
Esta avaliação é importante para que a organização
possa atender as demandas dos acionistas por
informação, transparência e acesso, atrair e reter
grandes talentos nas relações com investidores e
desenvolver um plano claro de como responder a
uma eventual campanha ativista. Para gerenciar esses
riscos, 14% das empresas respondentes contam com
uma avaliação periódica sobre as características de
vulnerabilidade.
Apesar de ainda não terem uma formalização da gestão
do ativismo de acionistas, as empresas participantes
do estudo têm desenvolvido práticas para endereçar
esta questão junto aos investidores. Entre essas ações,
destacam-se a priorização da comunicação direta com
os investidores, da gestão e monitoramento da base
acionária e das políticas de comunicação.

Protocolo para a boa gestão do ativismo
O Shareholder-Director Exchange (SDX) é um grupo de trabalho norte-americano de conselheiros
independentes e representantes dos maiores e mais influentes investidores institucionais, que
reúne para discutir e compartilhar experiências sobre o engajamento de acionistas. A entidade
desenvolveu um protocolo para facilitar um engajamento mais eficiente e eficaz. O SDX
identifica alguns sinais vermelhos que podem atrair a atenção de acionistas ativistas.

Sua empresa faz uma avaliação periódica
de vulnerabilidade em relação a campanhas
ativistas por parte de acionistas?
(em % de respondentes)
14

24
19

43

Sim
Não, mas tem planos para fazer
Não e não pretende fazer
Não sei avaliar

Em sua opinião, como a empresa está
focada ou pode vir a priorizar seus esforços
em relação a se adaptar às abordagens de
ativismo que podem acontecer por parte
dos acionistas? (em % de respondentes)
5
34

8

••Baixa performance, seja do desempenho operacional ou do retorno relativo ao acionista;
••Transição não planejada de presidente ou diretoria;
••Processos contenciosos significativos ou atividade investigativa por parte do governo;
••Evento que comprometa a reputação na imprensa ou em mídias sociais;

23

••Composição do conselho (por exemplo: qualidade, diversidade, mandato, overboarding);
••Elementos ou práticas de remuneração desfavoráveis;
••Política de pluralidade de voto;
••Atividade de transações controversas, incluindo transações com partes relacionadas;
••Divulgações e comunicações pobres com os acionistas;
••Considerações de governança ambiental, social e outros (por exemplo: questões trabalhistas,
legislação ambiental, práticas de sustentabilidade ou de informação).
Fonte: The Shareholder-Director Exchange Protocol, 2014

14

30

Priorizando a comunicação direta com os investidores
Priorizando a gestão e o monitoramento da base acionária
Priorizando as políticas de comunicação
Priorizando as pessoas (atraindo e retendo pessoas
especializadas para lidar com estas situações)
Priorizando os métodos de abordagem

Relações com Investidores em perspectiva
Oito anos acompanhando a evolução
da prática no Brasil
Este estudo, elaborado pela Deloitte e pelo IBRI, é o oitavo consecutivo realizado em conjunto, anualmente,
para retratar os principais temas e desafios relativos à atuação dos profissionais de Relações com
Investidores no Brasil. Confira em www.deloitte.com.br todos os relatórios com o histórico do estudo.
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