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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.
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POR PAULA CRAVEIRO E RODNEY VERGILI

A coletiva contou com a apresentação dos relatores do 
Pronunciamento - Edina Biava, da ABRASCA (Associação Brasileira 
de Companhias Abertas) e Marco Antonio Muzilli, do IBRACON - e 
de Geraldo Soares, Coordenador do CODIM pelo IBRI (Instituto 
Brasileiro de Relações com Investidores) e vice-presidente do 
Conselho de Administração do IBRI e de Adelino Dias Pinho, 
presidente da diretoria da 5ª Seção Regional do IBRACON.

O objetivo do Pronunciamento de Orientação nº 13 é orientar as 
companhias sobre as melhores práticas de elaboração e divulgação 
do relatório anual, destacando que esses relatórios devem fornecer 
informações precisas, transparentes e relevantes sobre a companhia, 
seu setor de atuação, refletindo análises, fatos e comentários 
de desempenho passado. “Além disso, um bom relatório deve 
abranger estratégias, riscos e oportunidades, de modo a permitir 
que o investidor tenha uma ampla visão da situação passada, do 
momento atual e das perspectivas da companhia, que permitam a 
tomada de decisão sobre o investimento. É preciso enfatizar que o 
relatório anual é uma prestação de contas da administração para 
com seus acionistas e demais públicos estratégico e, portanto, deve 
abranger também informações complexas capazes de respaldar os 
investidores para a sua tomada de decisão estratégica mas sempre 
divulgadas de forma simples e clara para o bom entendimento de 
todos”, afirmou Muzilli.

RELATÓRIO ANUAL

Segundo Marco Antonio Muzilli, o relatório anual é uma das 
principais fontes de informações anuais da companhia para 
seus acionistas e demais públicos estratégicos. “Trata-se de 

CODIM orienta sobre melhores práticas para
elaboração e divulgação de Relatório Anual

um instrumento de prestação de contas da administração e 
também uma oportunidade para comunicar as estratégias 
de curto, médio e longo prazo da companhia, que nortearão 
o horizonte a ser seguido, buscando a geração de valor e 
o crescimento sustentado baseado nos pilares econômico-
financeiro, social e ambiental”.

Muzilli ressaltou que um relatório anual precisa refletir 
o momento em que a companhia está vivendo dentro de 
um período anual, que deve explicitar seu desempenho 
e comparativo histórico. “A abordagem deve ser feita por 
segmentos, de modo a facilitar a leitura e compreensão, 
além da identificação da geração de rendimentos. Deve ser 
ressaltado o momento da companhia; seu desempenho durante 
o ano de referência; comparativo histórico de seu desempenho, 
influência do setor de atuação e de seus mercados; abordagem 
de seus negócios por segmentação, perfil corporativo e 
estrutura de suas operações; riscos e oportunidades; além de 
promover uma visão aprofundada das perspectivas de curto, 
médio e longo prazos para a companhia”. 

Para Edina Biava, o relatório anual tem por obrigação focar a 
companhia de maneira geral. “Todos os stakeholders devem ficar 
a par do momento atual e para onde a companhia pretende seguir. 
Também é importante que eles conheçam quem são os gestores; a 
história da companhia. Embora desempenho passado não garanta 
o futuro, ter conhecimento do que aconteceu com a empresa nos 
últimos anos ajuda o acionista a ter uma melhor noção de como a 
companhia atua”, observou Edina Biava. 

O CODIM (Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado) 

divulgou, em 15 de junho de 2012, durante coletiva de imprensa realizada 

na sede do IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil), o 

Pronunciamento de Orientação nº 13, que aborda as melhores práticas para 

elaboração e divulgação de relatório anual, destacando os procedimentos para 

preparação do relatório, de modo a contribuir para a adoção de boas práticas 

de difusão de informação, prestação de contas e Governança Corporativa.
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PONTOS DE ATENÇÃO

Todo o conteúdo de um relatório anual deve ser tido como de 
grande importância. No entanto, conforme destacaram os relatores, 
é essencial que alguns itens sejam observados mais atentamente.

“A mensagem da administração não é mera formalidade”, 
garantiu Edina. “Esse trecho do relatório retrata um resumo da 
companhia e sua estratégia para o futuro. Se houver resultado 
ruim, deve-se explicar os motivos, assim como se faz com os 
resultados positivos. Apesar de ninguém gostar de notícias ruins, 
é preciso detalhar mais os problemas do que os acertos para 
orientar os acionistas, de modo a esclarecer se há ou não risco de 
ocorrer novamente tal falha”, pontuou.

No tocante à estratégia e gestão, a empresa deve explicitar onde 
pretende chegar, quais são seus objetivos, analisando todos 
os segmentos da companhia. “Não é necessário apresentar 
informações estratégicas, uma vez que muitos dados são 
considerados confi denciais, secretos, mas é importante que sejam 
pontuados aspectos como investimentos, vantagens competitivas, 
governança corporativa, gestão de risco, conduta ética, formulário 
de referência (riscos relevantes, tanto para a companhia quanto 
para o setor”, sugeriu a relatora.

“Em relação ao desempenho fi nanceiro e econômico, quanto 
mais se refl ete a ‘essência’ da companhia e seus resultados, 
melhor”, garantiu Marco Antonio Muzilli. Neste tópico, é de 
suma importância que se discuta itens como: cenário setorial; 
desempenho operacional (mercados, segmentação das vendas, 
produtos ou áreas); desempenho econômico-fi nanceiro 
(MD&A); situação fi nanceira (fl uxo de caixa, endividamento, 
nível de exposição e riscos); desempenho no mercado de 
capitais e análises das principais variações ocorridas nas contas 
patrimoniais e nas demonstrações fi nanceiras.

Além do conteúdo a ser apresentado em um relatório anual, existe 
ainda um ponto bastante crítico, conforme comentado pelos 
relatores: a falta de pontualidade na apresentação do relatório 
anual. “O relatório é ferramenta essencial para os acionistas e 
demais públicos estratégicos e, normalmente, leva entre cinco e 
seis meses para ser elaborado. É um processo muito complexo, que 
envolve diversos setores da companhia. Contudo, mesmo diante 
de sua complexidade, não é aceitável que ele seja entregue após a 
assembleia geral da companhia”, asseverou Edina Biava.

“Qual a serventia de um relatório que é publicado, por 
exemplo, em setembro, outubro?”, questiona Muzilli. “Se 
entregue fora do timing correto, ele representa desperdício 
de tempo e dinheiro por parte da empresa, além de ser 
desrespeitoso para com o investidor”, garantiu.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Os relatores do Pronunciamento de Orientação nº 13, 
Edina Biava e Marco Antonio Muzilli; bem como 
Geraldo Soares (CODIM/IBRI) e Adelino Dias Pinho 
(IBRACON) apontam os principais pontos críticos 
observados em relatórios anuais:

Prazo – falta de pontualidade e compromisso com 
a entrega do relatório anual em tempo hábil para 
análise do acionista.
Divergência de análise do MD&A – falta de foco 
nos processos.

 – quando feitos, comentários 
apresentados pelas empresas costumam ser muito 
fracos e superfi ciais.

 – muitas vezes, priorizam-se questões 
secundárias e esquecem-se de destacar itens 
realmente importantes.
Discurso inadequado – hoje em dia, é essencial que 
o discurso do relatório seja adequado aos seus novos 
públicos. Antes, esse material era lido apenas por 
analistas; agora, são acessados por novos acionistas, 
investidores, jornalistas.

CODIM

A coordenação do Codim é dividida entre Associação dos 
Analistas e Profi ssionais de Investimento do Mercado de 
Capitais (Apimec) e IBRI, e conta com a participação da 
ABRASCA, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp); Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
(Anbima); Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (Anefac); Associação dos 
Investidores no Mercado de Capitais (Amec); Associação 
Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores 
Imobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord); Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa); Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC); Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC); e Ibracon. Conta ainda com 
a participação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
como membro observador.

No site - www.codim.org.br - está disponível a íntegra do 
Pronunciamento de Orientação nº 13, do Codim, sobre 
Melhores Práticas para a elaboração e divulgação do 
relatório anual. 


