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PESQUISA IBRI-DELOITTE
INDICA TENDÊNCIA PARA INTEGRAÇÃO DE
RELATÓRIOS DE COMPANHIAS ABERTAS

POR PAULA CRAVEIRO

Levantamento realizado com 42 empresas de todo 
o país sinaliza tendência de mudanças no modelo 
de reporte das informações.

BRUCE MESCHER
sócio-líder de Global IFRS 
and Offerings Services 
(GIOS) da Deloitte.



104 REVISTA RI Agosto 2012104 REVISTA RI

POR PAULA CRAVEIRO

A pesquisa “Qualidade das informações - transparência 

e integração nas divulgações das companhias abertas”, 

realizada pela Deloitte em parceria com o IBRI (Instituto 

Brasileiro de Relações com Investidores), entre os dias 18 de 

abril e 31 de maio deste ano, contou com a participação de 42 

empresas de todo o país e mensurou o nível de transparência 

e a adoção de boas práticas pelos profi ssionais de RI e agentes 

PESQUISA IBRI-DELOITTE
INDICA TENDÊNCIA PARA INTEGRAÇÃO DE
RELATÓRIOS DE COMPANHIAS ABERTAS

de mercado em geral. Os resultados da pesquisa foram 

apresentados durante o 14º Encontro Nacional de Relações 

com Investidores e Mercado de Capitais, em São Paulo (SP).

“O intuito da pesquisa foi analisar e apontar quais têm sido 

as tendências, as melhores práticas no mercado mundial e 

como as pessoas envolvidas na área de RI as compreende 

no Brasil. O padrão que se tem visto segue na direção de 

relatórios integrados, que permitem unir diversos aspectos 

– como informações numéricas, dados de sustentabilidade, 

riscos da empresa, governança corporativa, entre outros, 

facilitando a compreensão daqueles que lêem as variadas 

informações e conferindo mais transparência e sofi sticação 

aos dados prestados”, comentou Ricardo Florence, Diretor-

Presidente do IBRI.

Mais da metade (51%) dos profi ssionais responsáveis pelas 

áreas de RI afi rmaram que os modelos dos relatórios 

corporativos precisam ser mais inovadores e integrados. 

Dessa mesma amostra, 31% responderam que as 

informações, embora sufi cientes, poderiam ser repassadas 

com mais qualidade. Já outros 15% apontam que o acesso 

precisa melhorar, enquanto apenas 5% dizem que elas 

são sufi cientes.

Em relação à qualidade da informação disponibilizada, ou seja, 

sua relevância e utilidade no apoio às decisões operacionais e de 

investimento, 67% apontaram os resultados do exercício como 

sendo a informação mais importante de um relatório, enquanto 

62% indicaram o panorama estratégico da organização e 36%, 

a governança corporativa.

Levantamento realizado com 42 empresas de todo o país sinaliza 

tendência de mudanças no modelo de reporte das informações

RICARDO FLORENCE, IBRI
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“Os profi ssionais de RI brasileiros já estão adotando as melhores 

práticas internacionais de disponibilização de informações, o 

que tornou a comunicação das empresas de capital aberto com 

seus investidores ainda mais transparente e confi ável. Agora, 

todo o setor busca maneiras de aprimorar seus relatórios. Um 

relatório integrado adequado deve reunir qualidades como 

objetividade, tempestividade, relevância e proatividade”, 

ressaltou Florence.

A criação de relatórios integrados também foi abordada na 

pesquisa. Proposta mundialmente pelo IIRC (International 

Integrated Reporting Committee), 95% dos entrevistados 

avaliaram o modelo como positivo. A maioria (58%) informou 

que o relatório anual emitido já é integrado, reunindo 

informações relevantes sobre estratégia, governança 

corporativa, desempenho e perspectiva da empresa. Outros 13%, 

apesar de não disponibilizarem o documento nesse formato, 

expressaram seu interesse em implantar o modelo integrado.

O levantamento indicou ainda que os relatórios de 

sustentabilidade já fazem parte da realidade das companhias. 

Sua publicação ou de balanços sociais é realizada por 62% 

das empresas e 17% afi rmaram que pretendem emiti-lo; já 

21% responderam que não o fazem. Dentre as empresas que 

publicam esse relatório, 79% seguem o padrão GRI (Global 

Reporting Initiative) e 17% adotam o modelo IBASE (Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas).

“Os conceitos e princípios dos relatórios integrados auxiliarão 

em uma comunicação e interpretação mais efetivas dos 

direcionadores de valor da companhia. Diante disso, o Brasil já 

está preparado para contribuir para o processo de elaboração dos 

padrões dos relatórios integrados”, declarou Bruce Mescher, sócio-

líder de Global IFRS and Offerings Services (GIOS) da Deloitte.

COMUNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS
A internet foi apontada como o meio mais utilizado e o mais 

efi ciente entre as formas de comunicação dos RIs com o 

mercado. Os meios que apresentaram maior utilização pelas 

áreas de RI são: o site da companhia (64%), e-mails (62%), sites de 

notícias de mercado (29%) e redes sociais (26%).

Seguindo uma tendência mundial em relação à divulgação 

digital de informação, o relatório anual de 60% das empresas 

já pode ser visualizado nos formatos digital e impresso. 

Outros 37% das empresas pesquisadas utilizam unicamente 

o formato eletrônico e apenas 3% emitem o documento 

apenas no formato impresso. Das empresas participantes 

da amostra, 52% afi rmaram ter custos superiores a R$ 500 

mil por ano na produção de seus relatórios. Outras 26% 

investem até R$ 300 mil.

Ainda que a internet seja ferramenta relevante no processo 

de comunicação entre companhias e stakeholders, 87% dos 

respondentes informaram que realizam reuniões e eventos 

com analistas de investimentos, acionistas e investidores 

potenciais. Para 65%, o volume de reuniões e encontros 

não ultrapassa o total de 100 realizações por ano. Já 27% 

indicaram que realizam mais de 350 reuniões ao ano.

“O Brasil tem percorrido um caminho cada vez mais 

assertivo para a sofi sticação destes relatórios. A adoção de 

normas internacionais de contabilidade (IFRS), a criação 

do Formulário de Referência e a ascensão dos relatórios 

de sustentabilidade são exemplos concretos de quanto o 

Brasil tem elevado o nível de transparência das companhias 

abertas nos últimos anos. Agora, estamos em um momento 

de refl exão a respeito de como ainda podemos melhorar a 

qualidade geral da informação”, concluiu Mescher. 

BRUCE MESCHER, DELOITTE


