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1.  Introdução: A reorganização das 
empresas em um cenário de múltiplos 
impactos

O contexto sócio‑político que se instaurou 
no Brasil nos últimos três anos não poderia 
ser mais desafiador: diante das incertezas 
políticas, a economia patinou. Entre abril de 
2014 a dezembro de 2016, o País sofreu com 
um período de onze trimestres de queda 
contínua do Produto Interno Bruto (PIB), um 
quadro recessivo que só se estabilizou em 
outubro de 2017, segundo as estatísticas do 
Comitê de Datação de Ciclos Econômicos 
(Codace). A recessão econômica trouxe 
consigo diversos sintomas amargos: altas 
taxas de desemprego, redução do nível 
de crédito, aumento da inadimplência e 
desvalorização da moeda. 

Com esse cenário adverso, mesmo as 
organizações empresariais mais bem 
preparadas podem ser surpreendidas pelos 
solavancos econômicos. As operações 
anticorrupção conduzidas nos últimos 
anos atingiram também as cadeias de valor 
de empresas de segmentos importantes 
para a economia brasileira, como óleo 
e gás e construção civil, levando muitos 
fornecedores de grandes grupos a 
processos de recuperação judicial.

Além dos negócios, esse panorama 
afetou profundamente as imagens das 
organizações, influindo negativamente na 
confiança dos investidores e acionistas 
nas empresas que atuam no Brasil. Na 
outra ponta, os profissionais de Relações 
com Investidores (RI) se depararam com o 
desafio de informar ao mercado como este 
cenário de crise impactou sua empresa e as 
ações adotadas para manter uma atividade 
sustentável. 

O objetivo deste estudo é traçar um painel 
das questões enfrentadas pelas empresas e 
profissionais de RI nos últimos anos. Para as 
organizações, não basta apenas cumprir as 
correções necessárias, com um processo de 
recuperação judicial, por exemplo. É preciso 
saber se relacionar de forma efetiva e 
transparente com seus diversos públicos de 
interesse. Os RIs possuem assim um papel 
fundamental, de comunicar aos investidores 
sobre todos os processos pelos quais suas 
empresas passaram, garantindo que essas 
mantenham seu valor de mercado. 

Lei das Falências
Em vigor desde 2005, a Lei de Recuperação 
de Empresas e Falências (Lei 11.101) 
completou treze anos de vigência em 
2018 e tem sido aplicada com o objetivo 
de ofertar mecanismos jurídicos mais 
avançados para as empresas em situação 
de crise e seus credores. Substituta da 
antiga Lei de Concordatas, de 1945, a lei 
atual trouxe uma abordagem com foco em 
negociação e na redução dos impactos 
socioeconômicos das insolvências, 
e substituiu o instituto jurídico da 
concordata pelo da recuperação judicial, 
o que trouxe mais flexibilidade para as 
empresas negociarem suas dívidas, além 
de incentivos para credores e devedores 
buscarem soluções em conjunto para a 
recuperação financeira das empresas. A 
lei também impulsionou a criação de varas 
especializadas em falências e recuperações 
judiciais no âmbito do Poder Judiciário, 
fator apontado pelo mercado como de 
extrema importância para processos 
bem‑sucedidos. 

A Lei de Falências brasileira é recente, 
quando comparada ao marco regulatório 
para o tema de países como os EUA, que 
tem mais de 100 anos. Sua aplicação 
amadureceu muito ao longo dos mais de 
dez anos que se encontra em vigor, mas a 
expectativa é que evolua ainda mais. Tanto 
que há uma proposta de alterações na lei 
em andamento. A nova Lei de Falências, 
como o projeto vem sendo chamado, foi 
enviado ao Congresso Nacional em maio de 
2018 pelo governo federal e traz alterações 
em pontos relevantes, como a redução do 
prazo médio da recuperação judicial e o 
abatimento do imposto cobrado quando a 
empresa negocia uma redução da dívida, 
permitindo ainda o parcelamento dos 
débitos com a Receita. Para os magistrados 
das Varas de Falência e Recuperação Judicial 
ouvidos neste estudo, a ideia não é que 
ocorra uma completa reformulação da lei, 
mas de apenas alguns pontos. 

O objetivo deste 
estudo é traçar um 
painel das questões 
enfrentadas 
pelas empresas e 
profissionais de RI 
nos últimos anos.
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Evolução do saldo de crédito (em R$ tri)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2
1,7

2,4
2,7

3
3,2 3,1 3,1 3,1

Como não poderia deixar de ser, a crise dos 
últimos três anos impactou o número de 
falências e recuperações judiciais em curso. 
Entre 2014 e 2017, o número de falências 
decretadas no Brasil subiu 25%, saindo de 
740 para 928. Nas recuperações judiciais (RJs) 
concedidas, o salto foi de 91%: de 323 em 
2014 para 617 em 2017. Nos primeiros cinco 
meses de 2018, o Brasil já contabilizou 412 
falências decretadas e 203 RJs concedidas. 

Apesar do contexto conturbado, o total de 
falências decretadas é menor atualmente 
do que quando da promulgação da lei – em 
2005 foram 2.876. De outro lado, cresce 
ano a ano o número de empresas que têm 
recuperações judiciais concedidas: apenas 
uma em 2005, contra o já mencionado total 
de 914 em 2017. 

Processo estigmatizado
Juízes, investidores, instituições financeiras e 
as próprias empresas ouvidas neste estudo 
ressaltam que, embora seja um instrumento 
importante e que evoluiu ao longo dos 
últimos treze anos, a recuperação judicial 
ainda é vista como um último recurso, 
extremo, evitado pelas empresas.  

A prática continua a ser vista de forma 
estigmatizada pelos empresários e 
gestores, que consideram a medida um 
atestado de que falharam – postura 
cultural ainda difícil de ser quebrada no 
Brasil. Os empresários relutam a admitir 
que os negócios vão mal e acabam 
procurando auxílio na última hora, o 
que pode tornar o processo ainda mais 
difícil tanto para a empresa recuperanda, 
quanto para os credores e instituições 
financeiras. É preciso um longo caminho 
educativo para que todos os agentes de 
mercado compreendam que o processo de 
reestruturação de uma empresa compõe 
uma etapa natural em seu ciclo de vida. 

Nº acumulado de empresas com falências decretadas e de recuperações judiciais concedidas 

2.876

1.997

1.479

969
908

732
641 688 746 740

829
721

928

412

1 6 18 48
151 215 151 189 244

323 291

470
614

203

 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
              até maio

 Falências decretadas     Recuperações judiciais concedidas

Fonte: Banco Central

Fonte: Serasa
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Antes de chegar aos estágios mais agudos 
de crise, as organizações deveriam, 
uma vez detectada a necessidade de se 
reestruturar, dar início ao processo, seja 
no âmbito privado ou judicial, o mais cedo 
possível. 

 As 167 empresas ouvidas neste estudo se 
encontram em fases variadas do ciclo de vida 
corporativa e vêm tomando medidas para 
lidar com o cenário de crise, como veremos 
com mais detalhes ao longo desta publicação. 
Entre elas, estão a renegociação de dívidas 
majoritariamente com clientes e fornecedores 
(e menos com instituições financeiras); o 

Fase inicial
 • Os sinais de alerta estão principalmente na 

pressão por resultados.

 • Os gestores têm controle da situação, mas 
sofrem pressão dos stakeholders.

 • Existe um conjunto de alternativas viáveis para a 
reestruturação.

 • Os resultados de uma ação de reestruturação 
são maiores do que nas fases subsequentes.

Os estágios de desenvolvimento e as fases de reestruturação das empresas

Fase de agravamento
 • Os resultados já indicam clara tendência de 

queda e a mudança passa a ser inevitável.

 • As opções para se reestruturar e o acesso a 
recursos financeiros tornam‑se mais limitados.

 • Ações de reestruturação são dificultadas pelas 
restrições já existentes.

 • Com uma reestruturação bem conduzida, é 
possível obter resultados consistentes, de forma 
a proteger o valor da organização.

Fase de aprofundamento
 • Dificuldade em manter as operações estáveis, 

pressão e interferência dos parceiros e credores  
e falta de acesso ao capital.

 • As ações de reestruturação são prementes – de 
forma imediata, para evitar a perda de controle 
financeiro, estabilizar e gerar um ambiente de 
confiança para negociação com os credores; e 
de forma planejada, com alterações estratégicas 
no negócio, que maximizem as chances de 
continuidade da empresa.

 • Possibilidade de utilizar o processo de 
reestruturação privado, menos regulado, menos 
oneroso e mais rápido, ou até a recuperação 
judicial, como forma de promover a continuidade 
sustentada da operação.

Crescimento Recuperação

Fase inicial

Fase de 
agravamento

Fase de 
aprofundamento

Maturidade

Declínio

Crise

Falência

Início

Volta ao crescimento

lançamento de novos produtos e serviços e 
a busca por aportes de capitais dos sócios. 
Manter a competitividade, vislumbrando a 
retomada da atividade econômica no cenário 
que se desenha após 2018, parece ser a 
aposta das empresas: sem se prender ao 
passado recente difícil, elas olham para o 
futuro com um otimismo moderado.
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2. Metodologia da pesquisa

A pesquisa “Reestruturação empresarial 
e comunicação com investidores: 
Amadurecimento em meio à crise” 
marca o 11º ano de parceria da Deloitte 
com o Instituto Brasileiro de Relações 
com Investidores (IBRI) e contou com 
a participação de 224 profissionais de 
167 empresas de diversos portes, setores 
de atividade e níveis de maturidade. As 
informações foram coletadas por meio  
de questionário eletrônico, entre abril e 
maio de 2018. 

A maioria das empresas participantes 
(81%) possui mais de 15 anos de operação 
e um grupo de 1% da amostra tem entre 
um e cinco anos no mercado. Cerca de um 
terço das empresas (34%) possui capital 
estrangeiro e outro terço (35%) registra um 
faturamento de até R$ 100 milhões.

35
17

14

167

 Relações com investidores

  Finanças, contabilidade, controladoria  
e estratégia

 Gestão de investimentos

 Juízes

 Superintendente financeiro

224  
profissionais

40

3

10

1 2

26

18

Cargo dos respondentes (em %)

 Diretor

 Gerente

 Presidente / CEO

 Coordenador / Supervisor

 Superintendente

 Analista / Assistente

 Outros

Mais de 85% dos questionários foram 
respondidos por profissionais de nível 
executivo – gerente ou cargos superiores; e 
72% dos respondentes atuam em Finanças, 
Contabilidade e Controladoria. Os setores 
com maior representatividade na amostra 
são comércio, serviços de tecnologia da 
informação e agronegócio.

O levantamento foi completado por 
entrevistas presenciais com juízes, 
investidores e superintendentes de 
instituições financeiras.
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71

6

4

18

1

Região da sede administrativa (em %)

 Sudeste

 Norte

 Centro‑Oeste

 Nordeste

 Sul

72

13

8

8

8

Tempo de operação da empresa (em %)

 Mais de 20 anos

 15 a 20 anos

 10 a 15 anos

 5 a 10 anos

 1 a 5 anos

 Menos de 1 ano

35

29

16

17

7

7

Faixa de faturamento da empresa  
em 2017 (em %)

 Menos de R$ 100 milhões

 Entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões

 Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão

 Entre R$ 1 bilhão e R$ 2,5 bilhões

 Entre R$ 2,5 bilhões e R$ 5 bilhões

 Entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões

 Mais de R$ 10 bilhões

Perfil das empresas participantes

8

6

6

6

23 8

9

4 4

22

4

Setor da atividade (em %)

 Comércio

 Serviços de tecnologia da informação

 Agronegócio

 Máquinas, equipamentos e ferramentas

 Indústria química e plásticos

 Alimentos e bebidas

 Veículos e autopeças

 Construção

 Serviços de saúde

 Demais indústrias

 Demais serviços
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1Reestruturações 
estratégicas

O panorama brasileiro 
dos últimos anos 
afetou cadeias inteiras 
de produção, das 
grandes empresas às 
organizações de menor 
porte. Como resultado, 
houve um aumento do 
número de pedidos de 
recuperação judicial, como 
forma das empresas se 
reestruturarem para 
permanecerem em 
operação.

3. Sumário executivo
Principais destaques da pesquisa 

2Dívidas 
renegociadas

As empresas reforçaram 
a negociação de dívidas 
para sobreviverem à 
crise, mas privilegiaram 
os débitos com clientes 
e fornecedores, em 
detrimento das dívidas 
com instituições 
financeiras ou o Fisco.

3 Comunicar  
é essencial

Os profissionais de 
Relações com Investidores 
(RI) estão atentos em 
comunicar de maneira 
transparente e objetiva 
sobre suas empresas. 
A atividade de RI está 
cada vez mais conectada 
à gestão de riscos da 
companhia.
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4 Aperfeiçoamento 
da lei

A Lei de Falências das 
empresas completa treze 
anos com um balanço 
positivo, permitindo o 
amadurecimento dos 
diferentes agentes de 
mercado. No entanto, 
é um consenso que 
a legislação ainda é 
passível de melhorias 
para contribuir com a 
estabilidade econômica do 
País.

5Compliance  
em destaque

O cenário recente do 
País também trouxe 
efeitos positivos. Um 
deles é a conscientização 
das organizações para 
a importância de boas 
práticas de compliance e 
governança empresarial.

6 Perspectivas  
de crescimento

A perspectiva é de 
retomada das atividades, 
92% das empresas 
entrevistadas projetam 
um aumento de receita 
líquida até 2020. Enquanto 
67% dos respondentes 
planejam aumentar a 
folha de pagamento nesse 
mesmo período.
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4. A visão das empresas

As empresas brasileiras são experts em 
crises: passaram por diferentes ciclos 
econômicos, pela fartura e pela escassez, 
sobreviveram a trocas de moedas e 
confiscos, tiveram maior acesso ao 
crédito, que depois rareou. No passado 
entraram em concordata, hoje podem 
recorrer à recuperação judicial para se 
reestruturarem. O extenso currículo 
do empresário brasileiro permitiu que 
valiosas lições de gestão financeira fossem 
aprendidas no dia a dia dos negócios, no 
vaivém do noticiário econômico. É com esse 
aprendizado que as empresas buscaram se 
organizar – e se reorganizar – no contexto 
da crise sócio‑política mais recente, que se 
intensificou entre os anos de 2014 e 2017. 
Lançaram mão de estratégias na tentativa 
de valorizar seus ativos em suas estruturas 
financeiras, renegociaram dívidas e ficaram 
atentas à movimentação do mercado, bem 
como às oportunidades que o momento 
conturbado apresentou.

As principais operações que as empresas 
realizaram nos últimos três anos foram o 
lançamento de novos produtos ou serviços, 
de acordo com 55% das respondentes; 
enquanto 28% buscaram receber aportes 
de capitais de sócios. A venda de ativos 
foi uma operação utilizada por 19% dos 
respondentes, uma proporção similar aos 
que adquiriram participações societárias 
ou de controle da empresa (17%). Outra 
iniciativa citada foi a busca de alianças 
estratégicas, utilizada por 14% dos 
entrevistados. 

Apesar do contexto econômico delicado, 
apenas uma minoria das empresas (3%) se 
voltou para a venda da carteira de clientes 
inadimplentes. 

Operações mais realizadas nos últimos 3 anos (em %, respostas múltiplas)

Lançamento de novos produtos  
ou serviços

Recebimento de aporte de  
capitais dos sócios 

Nenhuma das opções

Desinvestimento / Venda de  
ativos da empresa

Aquisição

Aliança estratégica

Emissão de títulos

Joint venture

Cisão

Fusão

Outras

                                                                                   55

                                         28

                               21

                           19

                        17

                    14

         6

         6

       5

       5

                 12
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Nível de endividamento das empresas (dívida líquida/EBITDA em 2017)

Abaixo de 1,5

Entre 1,5 e 3,0

Entre 3,0 e 5,0

Acima de 5,0

                                                            61%

            19%

9% 

  11%

Débitos em foco
A negociação das dívidas, um pilar 
importante para a sobrevivência em 
períodos de recessão econômica, é um 
dos pontos que mereceu destaque nessa 
pesquisa Deloitte/IBRI. As empresas 
relataram um aumento das renegociações 
de dívidas nos períodos de 2012 a 2017, 
dando preferência para as dívidas com 
clientes e fornecedores, em detrimento 
das dívidas com instituições financeiras ou 
o Fisco. Entre 2015 e 2017, por exemplo, 
59% das empresas aumentaram a 
renegociação de dívidas com clientes; um 
movimento que repete a tendência de 
observada no período de 2012 a 2014. No 
tocante às dívidas com fornecedores, 45% 
intensificaram as negociações no mesmo 
período avaliado. O foco nas renegociações 

97% das empresas 
não venderam sua 
carteira de clientes 
inadimplentes

Variação na renegociação de dívidas das empresas

2012 a 2014 2015 a 2017
Expectativa  
de 2018 a 2020

Renegociações de outros empréstimos 
financeiros (não bancários)

 26%  27%  28%

 74%  73%  72%

Renegociações ou parcelamentos 
fiscais

 37%  34%  22%

 63%  66%  78%

Renegociações de financiamentos  41%  32%  33%

 59%  68%  67%

Renegociações com fornecedores  45%  44%  46%

 55%  56%  54%

Renegociações com clientes  60%  59%  57%

 40%  41%  43%

com clientes e fornecedores deverá se 
manter no futuro breve: 57% das empresas 
acreditam que as negociações com clientes 
vão aumentar entre 2018 e 2020, enquanto 
46% dos respondentes devem mirar nas 
renegociações com fornecedores, durante 
esse período.

A renegociação com instituições financeiras 
aparece como solução minoritária, 
privilegiada por apenas 27% das empresas 
entre 2015 e 2017. A previsão é que este 
número se mantenha estável até 2020. 
Já a negociação de dívidas com o Fisco 
deve cair em três anos. Apenas 22% dos 
respondentes disseram considerar essa 
opção, contra 37% das empresas que 
utilizaram esse recurso entre 2012 a 2014.
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Efeito dominó
A percepção de que a crise dos últimos anos 
chegou à sua cadeia de valor é nítida entre 
as empresas respondentes: segundo 66% 
das organizações, o número de clientes 
que entraram com pedidos de recuperação 
judicial ou falência aumentou nos últimos 
três anos. Outras 60% declararam ter 
fornecedores entrando com pedidos e 53% 
viram seus concorrentes na mesma situação. 

Para os juízes entrevistados, esse é um 
resultado inevitável do panorama brasileiro 
recente. Grandes organizações passaram 
por dificuldades significativas, o que 
repercutiu em todas as empresas que 
faziam parte de suas cadeias de produção. 
Além disso, observamos uma recessão 
econômica, que atingiu diversos setores. 
A consequência natural para esse cenário 
é o aumento no número de falências, 
pois as empresas deixam de cumprir 
suas obrigações e se tornam insolventes. 
Notou‑se também um crescimento nos 
pedidos de recuperação judicial, como 
forma das empresas se reestruturarem para 
equacionar seus passivos, repactuarem 
suas obrigações e continuarem em 
funcionamento.

Nos últimos 3 anos:

66% das empresas entrevistadas 
perceberam que houve pedidos de 
recuperação ou falência dos  
seus clientes

60% tiveram essa percepção  
dos seus fornecedores

53% declararam essa situação  
para seus concorrentes
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Crescimento Pré‑falênciaMaturidadeInício

4%

12%

41%

11%

32%

Declínio

Início
Necessidade 
de 
investimentos, 
retorno baixo 
(ou negativo), 
conquista de 
mercado.

Crescimento
Conquista de 
market‑share, aumento 
de receita e margens 
de lucro.

Maturidade
Utilização da 
capacidade produtiva 
e geração de receita 
máxima para o 
modelo existente, alta 
lucratividade.

Declínio
Redução da capacidade de 
geração de receita, margens 
declinantes, alto custo 
de captação de recursos, 
problemas de capital de 
giro, etc.

Pré‑falência
Atraso nos pagamentos, 
inadimplência, linhas de 
crédito cortadas, fuga de 
talentos.

Os estágios de desenvolvimento e as fases de reestruturação das empresas que participaram do estudo*

*De acordo com as respostas da situação atual das empresas participantes, a Deloitte as classificou na curva dos diferentes estágios de desenvolvimento.
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No início da crise, entre 2012 e 2014, as 
companhias viram aumentar seus gastos 
com tributos, com a folha de pagamento 
e com ativos permanentes. No auge da 
recessão econômica, entre 2015 e 2017, os 
tributos continuaram a ser um item que 
aumentou para os respondentes, enquanto 
os estoques e o número de funcionários 

diminuíram, o que demonstra uma tentativa 
de enxugada máxima de custo para 
sobreviver à intensificação da crise. O receio 
da conjuntura econômica desfavorável 
também levou as empresas a reduzir o 
endividamento de curto prazo e de longo 
prazo.

Principais resultados e expectativas das empresas 

Entre 
2012 ‑ 2014

Entre 
2015 ‑ 2017

Entre 
2018 ‑ 2020

Endividamento
 

Endividamento
 

Endividamento
 

Folha de pagamento
 

Folha de pagamento
 

Folha de pagamento
 

Despesas administrativas
 

Despesas administrativas
 

Despesas administrativas
 

Receita líquida
 

Receita líquida
 

Receita líquida
 

Resultado líquido
 

Resultado líquido
 

Resultado líquido
 

 Diminuiu/diminuirá     Diminuiu/diminuirá um pouco     Aumentou/aumentará um pouco
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Variação média da receita líquida

2017/2016

2016/2015

2015/2014

11%

     15%

                 25% 

Variações na estrutura financeira das empresas entre 2018 e 2020  (em %)

Receita líquida

Resultado líquido

Folha de pagamento

Número de funcionários

Tributos

Despesas administrativas

Estoques

Endividamento

2   6                  26                                                                 66

 4       11                    25                                                        60

   7              19                                          43                                             31

     9            23                                          39                                             29

      12                         31                                       34                                   23

          19                              30                                          38                                13

           22                             33                                             32                             13

                            41                                          30                            18                 11

 Redução

 Pouca redução

 Aumento

 Pouco aumento

Horizonte otimista
Ao tecer estratégias de valorização dos 
ativos por meio do enxugamento de suas 
próprias estruturas e evitando excesso 
de alavancagem, as empresas mostraram 
otimismo em relação ao período 
vindouro, que engloba 2018 a 2020. 
As companhias planejam diminuir seu 
endividamento de curto prazo (77%) e de 
longo prazo (66%); 71% querem reduzir as 
despesas financeiras e 55% os estoques. 
Por outro lado, a sangria na folha de 
pagamento deverá ser estancada: 73% 

planejam aumentar a folha de pagamento. 
67% aumentarão seu número de 
funcionários. 

A crença é na volta do faturamento: 92% 
acreditam que até 2020 a receita líquida 
e o patrimônio líquido das companhias 
vão crescer, bem como 80% planejam 
aumentar os ativos permanentes, o que 
pode ser interpretado como um indício de 
que as companhias estão mais confiantes 
na retomada da economia para realizar 
seus investimentos. 
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Os departamentos de Relações com 
Investidores (RI) das companhias cresceram 
em importância nos últimos anos, 
especialmente quando um número maior 
de empresas passou a buscar o mercado de 
capitais para financiarem suas atividades. 
O profissional de RI, além de divulgar as 
informações financeiras e gerir os processos 
da área, precisa estar alinhado aos objetivos 
do negócio e atento aos movimentos de 
mercado e demandas da sociedade em 
relação ao seu setor. Além de competências 
multifacetadas, como dinamismo, boa 
capacidade de se relacionar, conhecimento 
técnico e visão estratégica, o RI também 
desempenha um papel conectado à gestão 
de riscos da companhia, podendo atuar 
junto aos profissionais desta área. 

O recente cenário brasileiro foi um teste 
também para os profissionais de RI, uma 
vez que a recessão econômica afetou os 
resultados de muitas companhias, trouxe 
oscilações para outras, e o papel de 
comunicá‑las ao mercado coube aos RIs. A 
presente edição da pesquisa Deloitte/IBRI 
traz um recorte sobre como os profissionais 
de RI veem o momento atual, os impactos 
sentidos e as perspectivas para os próximos 
anos. Foram ouvidos 35 profissionais 
da área, bem como de Finanças e 
Investimentos, a maioria em cargos de 
gerente e diretor (54%); predominantemente 
de empresas de capital nacional (83%), com 
sede administrativa na região Sudeste (77%) 
e de controle familiar (44%) e de setores 
diversificados – atividades financeiras, 
holdings, fundos de gestão, serviços 
de transporte e logística, siderurgia e 
metalurgia, utilities, entre outros. 

5. A ótica da relação com investidores 

31
6

11

6
6

23
17

Cargo dos respondentes (em %)

 Gerente

 Diretor

 Analista/Assistente

 Coordenador/Supervisor

 Superintendente

 Presidente/CEO 

 Outros

20

11

8

8
6

6

6

5

3

3
3

3

3
3

3
3

3
3

Setor da atividade (em %)

  Atividades financeiras, holdings e  
fundos de gestão

 Serviços de transporte e logística

 Siderurgia e metalurgia

 Serviços de utilidade pública

 Agronegócio

 Indústria química e plásticos

 Serviços relativos a atividades imobiliárias

 Têxtil e calçados

 Indústria farmacêutica

  Entidades filantrópicas, ONGs, 
associações empresariais

  Madeira e móveis

 Petróleo, gás e mineração

 Serviços de saúde

 Serviços de tecnologia da informação

 Serviços de telecomunicação

 Construção

 Energia elétrica e distribuição de gás

 Outros 
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20

9

9

44

20 83

17 3

12

6

11

26

14

14

12

Faixa de faturamento da empresa em 2017  
(em %)

Origem de capital (em %) Controle da empresa (em %)

 Menos de R$ 100 milhões

 Entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões 

 Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão

 Entre R$ 1 bilhão e R$ 2,5 bilhões

 Entre R$ 2,5 bilhões e R$ 5 bilhões

 Entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões

 Mais de R$ 10 bilhões

 Brasileira

 Estrangeira

 Mista

 Controle Familiar

  Grupo empresarial não familiar 

 Capital pulverizado

 Capital Público ou Misto

  Investidor institucional  
(ex.: fundos de investimentos)
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Atividades integradas
A análise do período entre 2015 e 2017 
mostra um profissional de RI que prioriza, 
em seu trabalho, o desafio de melhorar 
a percepção do valor da empresa para 
o acionista (63% dos respondentes), ao 
mesmo tempo em que ele deve testar suas 
habilidades de gerenciar as expectativas 
e o relacionamento com os diferentes 
stakeholders da companhia. Captar 
a percepção do mercado, gerenciar o 
fluxo de informações e repassá‑las à 
alta administração das empresas tem 
sido uma prioridade para 43% dos RIs 
ouvidos. O RI dos tempos atuais também 
está preocupado com a reestruturação 
de sua própria área e com o acúmulo de 
funções (31%), e em garantir um bom 
feedback para as partes interessadas 
(26%).  O treinamento e a capacitação 
de profissionais para a área foram 
privilegiados por 23% dos respondentes, 
e o avanço na comunicação com o uso de 
mídias digitais obteve atenção de 14% dos 
RIs entrevistados.
 
No que tange às perspectivas de curto 
prazo (2018 a 2020), a tarefa de melhorar 
a percepção do valor da empresa 
para o acionista continuará sendo a 
prioridade para a área de RI para 71% dos 
profissionais da área. Nos próximos dois 
anos, 51% dos analistas focarão em captar 
a percepção do mercado e repassá‑la à 
liderança da empresa. 

Prioridades para os profissionais de RI
Na visão dos RIs e dos investidores
Há algumas diferenças na ordem das 
principais prioridades relacionadas à 
atividade do profissional de RI quando 
confrontadas com as opiniões dos 
investidores participantes da pesquisa. 
Por exemplo, os RIs responderam que 
“captar a percepção do mercado e repassar 
à alta administração” foi a 3º principal 
prioridade entre 2015 e 2017. Já, na visão 
dos investidores para o mesmo período, 
este item aparece somente na 6ª posição, 
subindo algumas colocações para os 
próximos anos na visão de ambos. Outra 
diferença está no item “ampliar a cobertura 
de analistas”, colocada como 5ª prioridade 
pelos investidores, mas classificada apenas 
na 9ª posição pelos RIs.

Ainda assim, a melhoria da percepção 
do valor da empresa para os acionistas 
permanecerá como principal prioridade na 
visão tanto dos RIs quanto dos investidores 
pelos próximos anos.
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Prioridades em 2015 ‑ 2017 Para os próximos anos 2018 ‑ 2020

Prioridades RIs Investidores RIs Investidores

Melhorar a percepção do "valor da empresa" 
para o acionista 1º 1º

Gerenciar as expectativas e o relacionamento 
com as partes interessadas

2º 2º

Captar a percepção do mercado e repassar à 
alta administração 3º 3º

Gerenciar o fluxo de informações 4º 4º

Expandir a base acionária 5º 5º

Garantir que o feedback das partes interessadas 
seja endereçado pela organização 6º 6º

Treinar e capacitar profissionais para atuar na 
área de RI

7º 7º

Avançar no desenvolvimento da comunicação 
nas mídias digitais

8º 8º

Ampliar a cobertura de analistas 9º 9º

3º

4º

5º

6º

2º

7º

9º
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Diversas práticas tiveram de ser 
adotadas. Elas podem ser divididas em:

Gestão financeira  38% das empresas
 • Rever o retorno dos ativos para 
priorizá‑los e criar valor nas empresas

 • Renegociar a estrutura das dívidas 
buscando prazo e menor custo de 
captação

 • Encontrar formas para aumentar a liquidez 
e o caixa, tais como: venda de ativos; 
renegociação com clientes inadimplentes; 
rever prazos do ciclo financeiro

 • Melhorar a gestão de passivos em moeda 
estrangeira

Gestão de custos  27% das empresas
 • Ter ferramentas e indicadores para 
tomadas de decisão rápidas e regulares 
afim de controlar os gastos

 • Melhorar a gestão de contratos e 
negociações com fornecedores

Estratégia e Planejamento  17% das 
empresas
 • Importância de monitorar o mercado 
com maior frequência para antecipar 
ações e reposicionamento da empresa

 • Ter planejamento de médio e longo prazo 
para manter o foco, sem desviar dos 
objetivos da empresa com urgências de 
curto prazo

Gestão de vendas  13% das empresas
 • Ter indicadores para uma melhor 
estratégia de manutenção dos clientes, 
previsão de demanda e identificação das 
necessidades

 • Melhor gestão da precificação

Lições de gestão aprendidas pelas empresas
(264 respostas classificadas em 10 temas*)

Gestão financeira 38%

Gestão de custos 27%

Estratégia e planejamento 17%

Gestão de vendas 13%

Inovação 12%

Cultura organizacional 12%

Busca pela eficiência 11%

Gestão de pessoas 10%

Governança e gestão de riscos 10%

Gestão do investimento 7%

* Questão de múltiplas respostas

Lições aprendidas pelas empresas...

29% das empresas declararam 
que metade de seus projetos de 
investimentos dos últimos 5 anos 
não atingiu as metas estimadas. 
E outras 29% disseram que não 
sabem avaliar.
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Cultura organizacional  12% das 
empresas
 • Criar e disseminar o pensamento 
positivo para toda a empresa, mesmo 
diante do cenário econômico de crise

 • Fazer com que os profissionais busquem 
o que é prioritário e não essencial

Busca pela eficiência  12% das 
empresas
 • Identificação de áreas que poderiam 
ser reestruturadas, por meio de 
automatização, treinamentos de equipe, 
sinergias e fusões 

Gestão de pessoas  11% das 
empresas
 • Adotar mais práticas de treinamento, de 
avaliação de desempenho 360 graus, 
de transparência e de comunicação. 
Por exemplo, instituir canais informais 
para ouvir a opinião dos funcionários, 
identificar eventuais problemas e manter 
os profissionais no quadro

Governança e gestão de riscos  10% 
das empresas
 • Ampliar ou desenvolver processos e 
controles de operação

 • Ampliar as categorias de riscos 
monitorados com destaque para os 
econômicos e financeiros

 • Melhorar as práticas de governança com 
destaque para atender o compliance 
global 

Inovação  10% das empresas
 • A importância de manter investimentos 
em Pesquisa & Desenvolvimento 
como oportunidade de lançar novos 
produtos ou serviços e obter ganhos de 
produtividade

Gestão do investimento  7% das 
empresas
 • Apesar do cenário, alguns projetos de 
investimento não deveriam ter sido 
cancelados

 • A importância de analisar os projetos 
de investimento com maior rigor e 
detalhamento para diminuir o risco e a 
inviabilidade 

 • Tomar decisões de investimentos para 
antecipar demanda ou tendências 
e não para atender a urgência do 
momento. Afinal, tais investimentos de 
urgência, quando atingiram o período 
de maturação, o cenário e a demanda já 
eram outros, tornando o projeto inviável

...E na visão dos investidores:
 • Para 93% dos investidores entrevistados 
os últimos anos de queda da atividade 
econômica brasileira, somados a 
outros fatos negativos de fraudes e 
corrupção, foram importantes para 
o amadurecimento das empresas 
brasileiras

As empresas tiveram de melhorar a gestão de governança e  
transparência com o mercado 

As empresas melhoraram e expandiram a gestão de riscos em diversas  
áreas de negócios internas 

        As empresas tiveram de rever seus ativos buscando a melhor  
adequação na criação de valor 

As empresas tiveram de direcionar os esforços de gestão na revisão de processos 
operacionais para buscais maior nível de eficiência e de produtividade

Principais aprendizados das empresas brasileiras do ponto de vista dos investidores (em %)

                               79

        
        57

50

50
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6. A análise dos especialistas

Trazer variados pontos de vista para 
compor um cenário abrangente sobre a 
reorganização empresarial e a valorização 
dos ativos na retomada econômica foi um 
dos objetivos deste estudo e, para isso, 
além das companhias e dos profissionais 
de Relações com Investidores, foram 
ouvidos também especialistas externos às 
companhias: investidores, juízes atuantes 
nas Varas especializadas em Recuperação 
Judicial e Falências e instituições financeiras. 
A visão desses agentes compõe um 
panorama bem abrangente sobre o cenário 
que se desenrolou no Brasil nos últimos 
anos, as lições aprendidas e os caminhos a 
seguir pelas empresas e profissionais de RI. 

Investidores
Apesar de um contexto delicado, a crise 
pode trazer aprendizados importantes. Para 
93% dos investidores entrevistados pela 
pesquisa, a queda da atividade econômica 
brasileira registrada nos últimos três 
anos, somada a outros fatores negativos 
trouxe pelo menos um efeito positivo: o 
amadurecimento das empresas brasileiras. 
Para enfrentar esse período adverso, as 
organizações tiveram de aprimorar sua 
gestão de governança e suas ações de 
transparência com o mercado (na avaliação 
de 79% dos investidores), reduziram 
sua estrutura de endividamento (43%) e 
reconsideraram seus ativos, buscando 

maior valorização na cadeia produtiva (50%), 
entre outras atitudes que devem contribuir 
para uma postura mais preparada quando 
a economia voltar a crescer. A busca por 
maior produtividade também foi identificada 
por 50% dos investidores ouvidos: segundo 
eles, as empresas procuraram direcionar 
esforços de gestão na revisão de processos 
operacionais para buscar maior nível de 
eficiência e produtividade. Para 29% dos 
entrevistados, essa tomada de atitude foi 
consequência de um otimismo exagerado 
nas empresas, que levou a gastos e 
investimentos em áreas de maior risco. 

Por isso há uma série de reflexões a serem 
feitas pelas empresas para a valorização 
dos seus ativos nos próximos três anos, 
na avaliação dos investidores. A primeira 
delas é acompanhar a transformação 
digital, um passo fundamental para 67% 
dos respondentes. Na mesma seara, lidar 
com problemas de segurança de dados e 
com os riscos cibernéticos é mandatório 
para 47% dos entrevistados. Outros 
itens mencionados (múltipla escolha) são 
controlar os níveis de endividamento; 
adaptar seus produtos, a comunicação 
e a operação ao comportamento do 
consumidor; adaptar‑se aos marcos 
regulatórios; controlar o nível de 
inadimplência; mudar a cultura empresarial 
e buscar engajamento com investidores 

e outras partes interessadas. Uma vez 
abraçadas essas questões, o cenário que se 
delineia para os investidores é de otimismo: 
a totalidade acredita que, nos próximos três 
anos, o volume de operações do mercado 
acionário brasileiro tenderá a aumentar e as 
práticas de governança e transparência das 
companhias nacionais tendem, igualmente, 
a crescer. Confiantes nesse cenário, 93% 
acreditam que a captação de recursos para 
os fundos de investimentos que aplicam no 
Brasil tende a progredir e 74% afirmam que 
o volume de investimento de sua gestora 
em ativos brasileiros tenderá igualmente ao 
crescimento. 

Na visão dos investidores, a ação prioritária 
tomada pelas áreas durante o período 
crítico da recessão econômica foi gerenciar 
as expectativas e o relacionamento com as 
partes, segundo 67% dos entrevistados. 
Também é importante, para 58% deles, 
gerenciar o fluxo de informações. As 
mesmas coordenadas devem ser seguidas 
de 2018 a 2020: para 67% dos investidores, 
as ações prioritárias a serem tomadas pelas 
áreas de RIs das empresas é melhorar a 
percepção do valor da empresa para o 
acionista e gerenciar as expectativas e o 
relacionamento com as partes. Ampliar 
a cobertura da atuação dos analistas 
também é visto como essencial por 25% dos 
investidores. 
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As empresas tiveram de melhorar a gestão de governança e 
transparência com o mercado 

As empresas melhoraram e expandiram a gestão de riscos em 
diversas áreas de negócios internas

As empresas tiveram de rever seus ativos buscando a melhor 
adequação na criação de valor

As empresas tiveram de direcionar os esforços de gestão na revisão 
de processos operacionais para buscar maior nível de eficiência e de 

produtividade

As empresas tiveram de rever sua estrutura endividamento para 
diminuir o risco de liquidez e buscar a manutenção de valor

As empresas tiveram de melhorar a forma de comunicação com o 
mercado e suas partes interessadas

Houve um otimismo exagerado nas empresas, resultando em gastos 
e investimentos em áreas com alto risco. E atualmente, as empresas 

tiveram que rever suas estratégias de gastos e de investimentos

Para 93% dos investidores entrevistados, os últimos anos de queda da atividade econômica brasileira, somados aos outros 
fatos negativos de fraudes e corrupção, foram importantes para o amadurecimento das empresas brasileiras 

                                                          79

                                 57

                         50

                         50

                43

         36

29

Desafios a serem superados pelas empresas nos próximos 3 anos para valorizar os ativos  
(em %, respostas múltiplas)

Acompanhar a transformação digital 

Lidar com problemas de segurança de dados e com riscos 
cibernéticos

Controlar nível de endividamento

Adaptar produtos, comunicação e operação ao 
comportamento do consumidor

Se adaptar aos marcos regulatórios

Controlar nível de inadimplência

Mudar a cultura organizacional

Se engajar com investidores e outras partes interessadas

Outros

                                                              67

                                       47

                               40

                       33

        20

        20

        20

13

13

Motivos que levaram a uma maior maturidade das empresas (em %, respostas múltiplas)
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Mercado de créditos no Brasil
“De modo geral o mercado de capitais no Brasil precisa avançar, evoluir com títulos 
mais securitizados. Precisamos criar produtos de prateleira para que os investidores 
comprem créditos. São três pilares: a oferta de créditos inadimplentes, que são a 
matéria‑prima para o mercado; a demanda por produtos financeiros empacotados; 
e a inteligência, desenvolvimento técnico e ecossistema para que esse mercado 
funcione”, de um superintendente de uma instituição financeira entrevistada.

“Para o mercado de créditos inadimplentes ser ativo, é preciso, em primeiro 
lugar, que existam inadimplentes. Antes da crise, não tinha volume. A crise gerou 

naturalmente um mercado de compra e venda de créditos inadimplentes, com 
uma produção relativamente menor de créditos inadimplentes. Para esse mercado 

funcionar, é preciso ter o que negociar. Se o volume é pequeno, os agentes 
econômicos não têm interesse”, de um superintendente de uma instituição  

financeira entrevistada.

“Do ponto de vista de mercado, o número de créditos inadimplidos à venda 
aumentou bastante. Se de um lado a recuperação foi mais lenta, recebendo ativos e 
não dinheiro, por outro lado a oferta cresceu exponencialmente”, de um investidor 
entrevistado.

“Entre 2015 e 2017, o número de pessoas que nos procuraram para acordos 
voluntários caiu substancialmente. A recuperação de crédito passou a se dar 

principalmente via ativos imobiliários. Nos últimos meses, a atividade econômica 
voltou a gerar dividendos para esses devedores poderem pagar em dinheiro, por 

meio de acordos”, de um investidor entrevistado.

Depoimentos coletados com entrevistados
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Instituições financeiras
No período mais conturbado de recessão 
econômica, as instituições financeiras 
viram a curva de inadimplência dar saltos, 
tanto para pessoa física (PF) quanto para 
pessoa jurídica (PJ). No segmento PF, houve 
picos de inadimplência em 2012 (5,4% do 
total), em maio de 2013 (4,88%) e maio 
de 2016 (4,31%). O segmento PJ, onde a 
inadimplência tradicionalmente é menor, 
saiu de um patamar de 1,98% em maio de 
2014 para o pico de 3,99% em maio de 2017, 
e arrefeceu para 2,96% em abril de 2018. 
Para o executivo de um dos grandes bancos 
entrevistados, o impacto da inadimplência 
foi mais persistente na PJ, visto que a PF tem 
uma dinâmica mais rápida para recuperar 
seu crédito. Em resumo, a crise gerou 
dois efeitos: aumento da inadimplência e 
redução da carteira total.

Entre 2014 e 2017, os bancos concentraram 
boa parte dos seus esforços na recuperação 
dos créditos inadimplidos, o que contribuiu 
para uma queda expressiva no volume dos 
créditos colocados à venda no mercado 
secundário. Historicamente, os bancos 
aumentam a venda do estoque de créditos 
inadimplentes quando se vislumbra um 

cenário macroeconômico menos turbulento 
no médio e longo prazo e foi o que 
aconteceu a partir do segundo semestre de 
2017: motivados pela queda nas taxas de 
juros e sinalização de uma tímida retomada 
econômica (e, consequentemente, aumento 
marginal na concessão de crédito), os 
bancos voltaram a sondar os agentes de 
mercado que atuam no mercado secundário 
de NPL (non performing loan) para venda 
seletiva de alguns nomes do segmento 
corporativo. 

As incertezas do cenário eleitoral brasileiro 
em 2018 e seus potenciais desdobramentos, 
somados à volatilidade do mercado externo, 
devem influenciar a decisão dos bancos 
em ceder créditos vencidos, sobretudo 
do segmento corporativo. Um ambiente 
macroeconômico mais equilibrado e com 
taxas de juros inferiores a dois dígitos 
no longo prazo são fatores importantes 
para o desenvolvimento de um mercado 
secundário mais ativo.

As instituições que trabalham com créditos 
inadimplidos e ativos distressed também 
perceberam mudanças na forma como 
os negócios são conduzidos. Em uma 

instituição especializada no segmento, que 
compra créditos inadimplidos e realiza a 
recuperação judicial amigável, o número de 
acordos voluntários caiu substancialmente, 
e a recuperação de crédito passou a se 
dar via ativos imobiliários. Em 2016, 62% 
de todo o collection que a empresa fez foi 
através da venda de ativos imobiliários, em 
2017 esse número foi de 48% ‑ o que trouxe, 
por outro lado, um efeito positivo para o 
banco, que reestruturou sua área de ativos 
imobiliários e investiu em equipe, estrutura 
e tecnologia para o segmento. Em 2018 esse 
número caiu, o que já é um sinal de melhora 
da atividade econômica, que voltou a gerar 
dividendos para que esses devedores 
paguem em dinheiro e façam acordos. 

As instituições financeiras também 
lidaram, no período mais turbulento da 
crise, com um aumento na participação 
em processos de recuperação judicial. 
Segundo o executivo de um grande banco 
de capital brasileiro, o número foi da 
ordem de “milhares” nos últimos três anos. 
Uma gestora especializada na compra de 
créditos inadimplentes, com 3.000 créditos 
em estoque, afirmou que pelo menos 10% 
desse volume é referente a processos de 
recuperação judiciais. 
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Amadurecimento do processo
“É obrigação do juiz e do representante do Poder Judiciário garantir a transparência 
e a legalidade do andamento dos processos. A partir do momento em que todos 
passarem a entender melhor como funciona a recuperação judicial, o nível de 
sucesso vai aumentar. E isso pressupõe transparência, o juiz deve zelar pela 
transparência do procedimento.”

“O aumento no número de casos de RJs não aumenta o número de casos de 
sucesso em si, mas o fato de termos uma experiência mais sólida em processos de 

recuperação judicial trouxe um amadurecimento do mercado e dos credores. Há uma 
mudança muito grande com os planos apresentados há sete anos. Temos planos de 

recuperação mais realistas, compatíveis com a ideia de mercado.”

“Ainda falta iniciativa do mercado para ter pessoas que reúnam e fortaleçam a 
posição dos credores, para que eles tenham uma posição uniforme de contraposição 
à do devedor, que resulte em planos mais adequados.”

Depoimentos coletados com juízes entrevistados
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Juízes
Os magistrados das Varas especialistas 
em Recuperações Judiciais e Falências 
entrevistados por esta pesquisa revelam 
como os diferentes impactos da crise 
econômica e política afetaram suas 
esferas de atuação. Corroborando as 
estatísticas já aqui apresentadas, os juízes 
registraram um salto nos pedidos de RJs, 
especialmente nos anos de 2016 e 2017, 
com o recrudescimento da recessão. Um 
dos magistrados ponderou que o número 
de pedidos ajuizados em sua Vara dobrou 
entre 2014 e 2016, e atribui isso ao “efeito 
dominó” – com grandes grupos empresariais 
envolvidos em escândalos de corrupção, 
especialmente na Operação Lava Jato e seus 
desdobramentos, empresas conectadas 
à cadeia de valor dessas companhias 
perderam contratos e enfrentaram graves 
problemas financeiros. 

Os setores de óleo e gás, construção 
civil e telecomunicações foram os mais 
diretamente afetados nesse “efeito dominó”, 
mas outros segmentos da economia 
também enfrentaram dificuldades por causa 
da recessão econômica, que restringiu o 
poder de compra do consumidor, levando a 
processos de recuperação judicial empresas 
do setor de comércio e serviços (redes de 
lojas populares) e também incorporadoras 
imobiliárias que, após o ‘boom’ do setor, 
até 2011, enfrentaram distratos e não 
conseguiram o retorno dos investimentos 
realizados. 

Os acontecimentos recentes demonstraram 
a necessidade de aprimorar a governança 
das empresas. A exposição midiática de 
grandes nomes do mercado em escândalos 
de corrupção está levando as companhias 
a ter uma preocupação maior com as 
regras de compliance empresarial, fazendo 
com que seus procedimentos de ação e 
decisão internos sejam mais objetivos e 
transparentes.

Apesar do cenário econômico desafiador, 
a consolidação da Lei de Recuperações 
Judiciais e Falências, com seus treze anos 
de aplicação, contribui para processos bem 
sucedidos de RJs, na visão dos magistrados. 
O aumento no número de casos de 
RJs não significa que todos tenham um 
desfecho positivo, mas o fato de haver uma 
experiência mais sólida em processos de 
RJ, especialmente nas Varas especializadas, 
propiciou o amadurecimento do mercado 
e dos credores. Quando comparados os 
planos de recuperação apresentados hoje 
com aqueles planos que foram elaborados 
há dez anos, a mudança é sensível: hoje eles 
são mais realistas e compatíveis com a ideia 
de mercado. Os credores também passaram 
a entender melhor o funcionamento da 
recuperação, há um amadurecimento dos 
agentes de mercado – tanto dos devedores 
quanto dos credores. 

O mercado está mais maduro, mas 
o sucesso das RJs ainda esbarra em 
aspectos culturais – como a entrada 
tardia do processo e o medo do dono/
gestor da empresa de “falhar”. Uma parte 
considerável das empresas brasileiras 
é de origem familiar, e mesmo grandes 
empresas mantém como gestor o sócio 
majoritário no capital. A relação de 
intimidade com a atividade faz com que 
este gestor não consiga identificar os erros 
de administração, e o que acaba levando a 
um atraso no pedido de RJ. A recuperação 
judicial representa para o dono da empresa 
um fracasso na sua atuação como gestor. 
Ainda que os demais sócios identifiquem 
o equívoco no modelo de gestão, existe 
relutância em afastar, do comando, o titular 
da maior participação no capital. Isso 
interfere diretamente no atraso na decisão 
para pedir recuperação. Muitos casos são 
ajuizados por perda desse timing, o gestor 
vai tentar atrasar o pedido de RJ, insistindo 
em técnicas equivocadas de gestão, que 
agrava ainda mais a situação da empresa e 
aumenta suas chances de insolvência.

A eficiência da Lei de Falências é 
diretamente relacionada com a recuperação 
da atividade econômica, na opinião dos 
magistrados. O Brasil só voltará a ser 
um polo de atração de investimentos 
e produção a partir do momento que 
tenha uma legislação que lide, de forma 
eficaz, com a insolvência empresarial – 
nesse sentido, os aprimoramentos na lei 
atual são bem‑vindos, embora todos os 
magistrados entrevistados concordem que 
não é necessário alterar a lei por completo, 
apenas alguns pontos que ainda requerem 
maior atenção. 

Inserir no olho de destaque: A crise dos últimos 
anos impactou diretamente a atividade dos 
profissionais de RI; ela se tornou mais abrangente 
e integrada a outras àreas das empresas. Essas, 
por outro lado, amadureceram seus processos de 
compliance, governança e reestruturação,  como 
estratégias de sobrevivência.
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Uma lei em evolução
“Para melhorar a Lei de Falências, é preciso ajudar as empresas, não preservar só o 
acionista e sim os demais stakeholders (Fisco, banco, trabalhadores) [...] Se a empresa 
precisa de dinheiro novo, é preciso proteger também quem irá colocar dinheiro nela, 
o que a lei não faz hoje. A nova versão da lei já aborda algumas dessas questões”, de 
um superintendente de uma instituição financeira entrevistada.

“É importante atrair as recuperações judiciais para as varas especializadas. Em todos 
os estados foram criadas varas especializadas em falências e recuperações judiciais, 

onde os juízes são muito mais preparados, assim como os administradores judiciais”, 
de um investidor entrevistado.

“Para conseguir utilizar o que foi construído na legislação até então, não vale a pena 
alterá‑la completamente. Porém, é preciso garantir que tanto o empresário em crise 
quanto o próprio credor façam uso das formas de recuperação e reestruturação para 
que conseguir superar essa fase e continuar no mercado”, de um juiz entrevistado.
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O momento econômico ainda pede cautela, 
uma vez que a atividade econômica conhece 
uma retomada gradual, com muitas 
incertezas em relação ao cenário que será 
desenhado a partir das eleições de outubro 
de 2018. A expectativa das empresas e dos 
especialistas ouvidos neste estudo é que a 
próxima liderança do País tome a dianteira 
nas reformas necessárias para que o Brasil 
volte a crescer, como a reforma tributária e 
da Previdência, além de facilitar as parcerias 
público‑privadas, fomentar uma política 
industrial de longo prazo e ampliar os 
acordos comerciais do País com o restante 
do mundo.

Com experiência em momentos de crise, as 
empresas brasileiras conseguiram driblar 
parte das dificuldades impostas pelas 
turbulências dos últimos três anos graças 
a uma combinação de enxugamento de 
suas estruturas, renegociação de dívidas – 
especialmente com fornecedores e clientes 
– busca de aportes de capital e lançamento 
de produtos e serviços. Os resultados 
desta pesquisa mostram ainda que as 
organizações estão otimistas com o período 
que se inicia em 2018 e se estende até 2020:  

92% acreditam que conseguirão aumentar 
sua receita líquida e patrimônio, e 80% delas 
planejam aumentar os ativos permanentes, 
um claro indício de que as companhias 
estão mais confiantes na retomada do PIB 
para realizar seus investimentos. 

Para as companhias que, por outro lado, 
enfrentaram dificuldades maiores com 
a recessão econômica, o instituto da 
Recuperação Judicial, mais maduro após 13 
anos de aplicação da Lei de Recuperação 
Judicial e Falências, tem sido de grande valia. 
No período entre 2014 e 2017 os pedidos 
de Recuperação Judicial deram um salto 
em todo o País e, embora culturalmente o 
empresário brasileiro relute a entrar com 
o pedido, postergando ao máximo sua 
aplicação, os juízes entrevistados para a 
pesquisa apontaram que há diversos casos 
bem‑sucedidos e céleres de RJs, com planos 
de recuperação que atendem às demandas 
das diversas partes interessadas envolvidas 
no processo e empresas, antes insolventes, 
com grandes chances de retornarem ao 
mercado em melhores posições. A existência 
de Varas especializadas também contribui 
para processos mais bem‑sucedidos. 

As instituições financeiras tiveram de 
lidar com o crescimento das taxas de 
inadimplência nos últimos anos, tanto para 
Pessoa Física como Jurídica, e seguem 
envolvidas em milhares de processos 
envolvendo RJs. Algumas veem a esperada 
recuperação econômica, com um ambiente 
macroeconômico mais equilibrado e taxas 
de juros menores, como uma oportunidade 
para expandir o mercado secundário de 
créditos inadimplentes. 

Por fim, as áreas de Relações com 
Investidores das companhias consolidam 
seu papel de atuarem não apenas como a 
ponte entre a área financeira da empresa 
e o mercado, mas como um departamento 
que antevê riscos e ajuda a gerenciá‑los. 
O período entre 2015 e 2017 mostra o 
surgimento de um profissional de RI que 
dá prioridade ao desafio de melhorar 
a percepção do valor da empresa para 
o acionista, ao mesmo tempo em que 
testa suas habilidades de gerenciar as 
expectativas e o relacionamento com os 
variados stakeholders da companhia. Até 
2020, esses deverão ser os pilares que 
orientarão a conduta dos profissionais.

7. Conclusões 

A crise dos últimos anos impactou diretamente 
a atividade dos profissionais de RI; ela se tornou 
mais abrangente e integrada a outras áreas das 
empresas. Essas, por outro lado, amadureceram 
seus processos de reestruturação, como  
estratégia para permanecerem em operação.



30

Reestruturação empresarial e comunicação com investidores  | Amadurecimento em meio à crise

Luís Vasco
Sócio‑líder de Reestruturação Empresarial 
da Deloitte
luisvasco@deloitte.com

Guilherme Setubal Souza e Silva
Diretor‑Presidente do Instituto Brasileiro  
de Relações com Investidores
ibri@ibri.com.br 

Contatos



31

Reestruturação empresarial e comunicação com investidores  | Amadurecimento em meio à crise



A Deloitte refere‑se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido 
("DTTL"), sua rede de firmas‑membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada 
uma de suas firmas‑membro são entidades legalmente separadas e independentes. 
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte 
www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas 
firmas‑membro.

A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão 
de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos 
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune 
Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas‑membro em 
mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta 
qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para 
saber mais sobre como os 263.900 profissionais da Deloitte impactam positivamente 
nossos clientes, conecte‑se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.

©2018 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 


