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“É muito importante que o homem tenha ideais. 

Sem eles, não se vai a parte alguma. 

No entanto, é irrelevante alcançá-los ou não. 

É apenas necessário mantê-los vivos e procurar atingi-los”. 

 

S.S. Dalai Lama 
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RESUMO 

O estudo pretende mostrar que a clareza semântica e a fácil navegabilidade nos sites de 

Relações com Investidores são essenciais para a comunicação com os investidores individuais 

bem como para a sua compreensão das Boas Práticas da Governança Corporativa adotadas pelas 

empresas que aderiram ao Novo Mercado da Bovespa. O trabalho está dividido em quatro etapas. 

O primeiro capítulo explica o que é Governança Corporativa, como esse conceito foi 

implementado no Brasil, apresenta o mercado de ações, o Novo Mercado e aborda os temas 

relacionados ao setor financeiro. Em seguida, aborda a evolução da comunicação empresarial e 

como as organizações tiveram que adaptar a sua cultura organizacional e os canais de 

comunicação devido à constante e ininterrupta série de transações (aquisições, fusões e 

incorporações) que acontecem no Brasil desde 1994, com o início do Plano Real. Esse processo 

proporcionou uma alteração geopolítica, cultural, econômica e social nas corporações. Ainda 

nesse capítulo o estudo apresenta as características dos canais que as organizações utilizam para 

se comunicar com os públicos de referência. Mostra também como a internet e as demais mídias 

digitais se integraram nesse processo corporativo, a relação com os investidores, os sites de RI 

das empresas do Novo Mercado e o perfil do investidor individual. Por último, o estudo apresenta 

a avaliação dos sites de RI, os critérios adotados para analisar a construção das homepages e 

demais páginas. Nesse ponto, o objetivo foi avaliar a clareza semântica, ou seja, a maneira como 

as informações são transmitidas para os investidores individuais, a acessibilidade desse canal de 

comunicação – como a quantidade de “cliques” necessária para ter acesso a qualquer informação 

– e se os sites possuem espaços específicos para esse público. Finalmente, são apresentados os 

resultados e uma análise da comunicação empresarial dessas empresas antes e depois da entrada 

das mesmas no Novo Mercado da Bovespa e as considerações finais. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Novo Mercado, Governança Corporativa, Sites de RI, Relações com o 
Investidor e Comunicação Corporativa. 
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RESUMEN 

El estudio tiene la intención de mostrar que la claridad semántica y la fácil navegabilidad 

en los sitios de Relaciones con Inversionistas son esenciales para la comunicación y el 

entendimiento con los inversionistas individuales de las Buenas Prácticas de Gobierno 

Corporativo adoptadas por las empresas que se adhirieron al Nuevo Mercado de Bovespa. El 

trabajo está dividido en cuatro etapas. El primer capítulo explica lo que es el Gobierno 

Corporativo, como ese concepto ha sido implementado en Brasil, presenta el mercado de 

acciones, el Nuevo Mercado y aborda los temas relacionados con el sector financiero. Enseguida, 

aborda la evolución de la comunicación empresarial y como las organizaciones tuvieron que 

adaptar su cultura organizacional y los canales de comunicación debido a la constante y continua 

serie de transacciones (adquisiciones, fusiones e incorporaciones) que suceden en Brasil desde 

1994, con el inicio del Plan Real. Ese proceso proporcionó una alteración geopolítica, cultural, 

económica y social en las corporaciones. Aún en ese capítulo el estudio presenta las 

características de los canales que las organizaciones utilizan para comunicarse con los públicos 

de referencia. Muestra asimismo como la internet y las demás medias digitales se integraron en 

ese proceso corporativo, la relación con los inversionistas, los sitios de RI de las empresas del 

Nuevo Mercado y el perfil del inversionista individual. Por último, el estudio presenta la 

evaluación de los sitios de RI, los criterios adoptados para analizar la construcción de las 

homepages y demás páginas. En ese punto, el objetivo ha sido evaluar la claridad semántica, es 

decir, la manera como se transmiten las informaciones a los inversionistas individuales, la 

accesibilidad de dicho canal de comunicación – como la cantidad de “clicks” necesarios para 

ingresar a cualquier información – y si los sitios tienen espacios específicos para ese público. 

Finalmente, se presentan los resultados y una análisis de la comunicación empresarial de esas 

empresas antes y después de su entrada en el Nuevo Mercado de Bovespa y las consideraciones 

finales. 

 

 

Palabras clave: Nuevo Mercado, Gobierno Corporativo, Sitios de RI, Relaciones con el 

Inversionista y Comunicación Corporativa. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is showing that clear semantics and user-friendly navigability 

on IR websites are essential to communicate with single investors as well as their understanding 

of the Good Corporate Governance Practices adopted by firms that joined Bovespa’s Novo 

Mercado. This work is divided into four stages. The first chapter explains what Corporate 

Governance is and how this concept was implemented in Brazil, introduces the stock market, 

Bovespa’s Novo Mercado (New Market) and discusses subjects related to the financial sector. 

Next, it focuses on the evolution of corporate communications and how the organizations had to 

adapt their corporate culture and communications channels due to the ongoing and non-stop 

series of transactions (mergers & acquisitions and incorporations) that has been happening in 

Brazil since 1994, after Plano Real. This process enabled a geopolitical, cultural, economical and 

social alteration within corporations. Still in this chapter, the study shows the communications 

channels characteristics used by corporations in order to interact with their key public. Also, it 

displays how the internet and all digital media have integrated in this corporate process, the 

relationship with the investors, IR websites of the New Market firms and individual investor’s 

profile. At last, the study shows the evaluation of IR websites, adopted criteria in order to 

examining homepage and further pages construction. At this point, the goal was to evaluate clear 

semantics, that is, the way the information is delivered to individual investors, the accessibility of 

this communication channel – such as the number o clicks needed to obtain access to any piece of 

information – and if the websites have specific areas for this public. Finally, the results are 

presented, as well as an analysis of corporate communication before and after joining Bovespa’s 

New Market and the final conclusions. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: New Market, Corporate Governance, IR Websites, Investor Relations and Corporate 

Communications.



 

 

10

SUMÁRIO 
 

Siglas utilizadas no estudo         12 

Introdução           13 

Capítulo 1 – Governança Corporativa       19 

1.1 A Governança Corporativa no mundo       22 

1.2 A Governança Corporativa no Brasil       24 

1.2.1 OCDE e CVM          26 

1.3 Mercado de ações          27 

1.3.1 Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado       29 

Capítulo 2 – A Comunicação Empresarial       35 

2.1 Cultura organizacional e os canais de comunicação     38 

2.2 A internet no mundo corporativo        41 

2.2.1 A relação com os investidores        43 

2.2.2 A comunicação on-line e os investidores (os sites de RI)    43 

2.2.3 Perfil do investidor pessoa física       46 

Capítulo 3 – Análise dos sites de RI        51 

3.1 Metodologia          51 

3.2 Acessibilidade e Clareza Semântica       53 

Capítulo 4 – Resultados         55 

4.1 Sobre as empresas que responderam       55



 

 

11

4.2 Prazo para resposta         57 

4.3 Apresentação das empresas        57 

4.4 Análise da comunicação         73 

4.5 Análise dos sites (arquitetura)        87 

4.5.1 Problemas gerais         88 

4.6 Análise de acessibilidade         89 

4.7 Análise da clareza semântica        97 

Conclusão           101 

Referências Bibliográficas         107 

Anexos           110 



 

 

12
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INTRODUÇÃO 
Os escândalos financeiros entre grandes corporações marcaram a economia norte-

americana no final dos anos 1990 e início dos 2000. O mais divulgado pela grande imprensa e a 

mídia especializada foi o da Enron, uma das maiores empresas do setor energético do mundo. As 

fraudes contábeis dominaram amplamente o noticiário e influenciaram diretamente os mercados 

financeiros local e mundial – afetando o desempenho das bolsas de valores de Londres e Tóquio, 

que estão entre as mais importantes do planeta. 

Segundo Pavin (2005, p. 13), 

“depois da Enron, outros escândalos financeiros envolvendo grandes companhias 

americanas e européias se sucederam no início do milênio, como a italiana Parmalat e 

das também americanas Skandia, Xerox, Health South, Adelphia, Tyco e WorldCom, 

uma das maiores companhias de telefonia do país. Somente nesses três últimos casos, 

milhares de investidores, principalmente aposentados que investem no mercado de 

ações por meio de fundos de pensão, viram suas poupanças despencar de US$ 1 milhão 

para singelos US$ 8 mil. A avalanche de episódios de má gestão empresarial colocou 

em xeque a vulnerabilidade administrativa das empresas de capital aberto1”. 

 

Abalada com os sucessivos episódios de má gestão administrativa e contábil, a SEC2, 

órgão que controla a Bolsa de Valores de Nova York, resolveu adotar o código de Boas Práticas 

de Governança Corporativa para proteger os acionistas e demais públicos de interesse. Existem 

várias definições para esse termo, a mais adequada para os dias atuais é a de Herbert Steinberg 

(2003, p.18), que diz que Governança Corporativa 

“constitui o conjunto de práticas e de relacionamentos entre acionistas/cotistas, 

conselho de administração, diretoria executiva, auditoria independente e conselho 

fiscal com a finalidade de aprimorar o desempenho da empresa e facilitar o acesso ao 

capital. Já existe o consenso sobre o fato de que quanto maior o valor da empresa mais 

facilmente se exercem a cidadania e o envolvimento dos stakeholders (públicos de 

interesse)”. 

Pavin (2005, p. 14) cita ainda que 

                                                 
1 Companhia de Capital Aberto é aquela que tem suas ações registradas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
e distribuídas entre um determinado número de acionistas. As ações podem ser negociadas em Bolsas de Valores ou 
no mercado de balcão. 
2 SEC – Securities and Exchange Comission: órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos 
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“esse conceito de administração chegou ao Brasil em 1999, mas, um ano antes, a 

Bovespa já havia criado o Novo Mercado, se antecipando às exigências do mercado. 

Trata-se de um segmento de listagem destinado à negociação de ações emitidas por 

empresas que se comprometem, voluntariamente, com a adoção de práticas de 

Governança Corporativa e disclosure3 adicionais em relação ao que é exigido pela 

legislação (BOVESPA, 2005). 

 

Hoje, o Novo Mercado reúne 814 empresas e é o segmento de listagem da Bovespa que 

exige as mais rígidas regras da prática da Governança Corporativa, baseadas no tripé da ética, da 

eqüidade e da transparência. Esse seleto grupo de empresas, como as demais listadas em outros 

segmentos, como o Nível 1 e Nível 25, se comprometem com a qualidade das informações 

prestadas (exigidas pela Bovespa e espontâneas) aos acionistas, cotistas e demais públicos de 

interesse. Pois, como afirmam Rodrigues e Mendes (2004, p. 35), 

“qualquer tipo de empresa tem um conjunto de inter-relações com a sociedade. Um 

interesse compartilhado, uma interdependência é desenvolvida entre a organização e os 

grupos sociais interligados. Nesse ambiente atuam diversos agentes ou parceiros, os 

stakeholders da empresa, ou seja, grupos que são afetados pelas decisões, pela política 

e pelas operações da empresa. As pessoas, os grupos, as organizações que mantêm 

inter-relacionamentos com a empresa são seus parceiros.” 

 

Outra questão que o estudo aborda é a constante série de aquisições, fusões e 

incorporações que vem ocorrendo no Brasil desde o início do Plano Real. Esse fenômeno 

proporcionou uma alteração geopolítica, cultural, econômica e social nas corporações. Segundo a 

KPMG Corporate Finance6, empresa especializada em pesquisa sobre fusões e aquisições em 

todos os setores da economia, nesse período de 13 anos houve um total de 4.316 transações no 

País. Só no primeiro semestre de 2007 foram realizados 294 negócios. 

Essa realidade desencadeou a globalização das relações comerciais, humanas e culturais e, 

conseqüentemente, acirrou a competitividade entre as empresas para atrair os públicos de 

                                                 
3 Transparência. 
4 Até agosto de 2007. 
5 Assim como o Novo Mercado, são segmentos especiais de listagem que exigem transparência e Boas Práticas de 
Governança Corporativa das empresas, administradores e controladores. 
6 http://www.kpmg.com.br/publicacoes/fusoes_aquisicoes/2007/fusoes_2007_2trim.pdf. Acesso: 6 de outubro de 
2007. 
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referência (internos e externos) que, graças a esse processo, estão cada vez mais conscientes e 

exigentes. A nova estratégia de aproximação exige que as organizações invistam cada vez mais 

na busca pela qualidade da informação. Para atender a essa necessidade, os líderes empresariais 

tiveram de adotar um novo comportamento comunicacional baseado na ética, na transparência e 

na eqüidade, porém respeitando a regionalidade e a cultura local.  

É importante ressaltar que nesse contexto a cultura comunicacional deve estar em perfeita 

sintonia com a cultura organizacional, ou seja, deve haver um alinhamento de idéias (e de ações) 

entre o processo de comunicação e a gestão. Isso acarreta uma sinergia – de tempo, conteúdo e 

linguagem, dos canais de relacionamento “tradicionais” com os “novos” – digitais, que surgiram 

a partir da década de 1990. Essa interatividade na cultura organizacional e comunicacional da 

empresa e a sinergia dos canais de comunicação devem seguir estritamente o discurso e o 

pensamento da administração que, por sua vez, estão baseados nos padrões, missões e valores da 

organização. 

Assim, para atender à demanda de informações legais e espontâneas exigidas pelo Novo 

Mercado, as companhias listadas nesse segmento utilizam uma série de canais de comunicação 

internos e externos para proporcionar maior transparência em suas administrações. O objetivo 

deste estudo é analisar se a comunicação on-line dos sites de Relações com Investidores dessas 

empresas com o investidor pessoa física é adequada ao perfil desse público. 

Também será investigada a maneira como as informações são transmitidas para o 

investidor individual e a funcionalidade desse canal de comunicação, ou seja, a quantidade de 

“cliques” necessária para ter acesso a uma informação. Para checar as hipóteses, foi aplicada uma 

análise de conteúdo (metodologia descritivo-analítica) usando para levantamento de dados a 

pesquisa bibliográfica e foi feito um censo (mediante questionário estruturado) com as empresas 

do Novo Mercado. O fundamento adquirido após a conclusão do trabalho possibilitará analisar se 

a comunicação on-line dos sites de Relações com Investidores das empresas do Novo Mercado 

com o grupo de investidores pessoas físicas possui clareza semântica e se é de fácil 

navegabilidade. 

Por optar pela total transparência em suas administrações, as empresas pertencentes ao 

Novo Mercado devem ter também a prática das boas regras de Governança Corporativa na 

divulgação de informações, incluindo a comunicação on-line, para todos os investidores, 

principalmente as pessoas físicas. A reputação da imagem e a liquidez das ações dessas empresas 
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estão diretamente relacionadas à segurança e à confiabilidade das informações transmitidas pelos 

canais de comunicação. 

A avaliação dos sites de RI é importante porque não apenas as empresas que pertencem ao 

Novo Mercado estão aderindo às chamadas Boas Práticas de Governança Corporativa, mas 

também as demais empresas de capital aberto e até mesmo as que se preparam para entrar nesse 

segmento de listagem da Bovespa. 

Esse estudo é fundamental para o mercado de ações sobretudo porque a cultura de 

investimentos no Brasil tem sofrido alterações significativas na última década. Impulsionados 

pelo reaquecimento da economia, decorrente da grande liquidez do mercado internacional, 

empresas, investidores estrangeiros e instituições financeiras ganharam a companhia de um novo 

grupo de investidores, as pessoas físicas. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos e na 

Europa, o cidadão brasileiro deixou de aplicar apenas em poupança e migrou para o mercado de 

ações – de maneira individual ou associado a clubes de investimentos. A migração é tão 

expressiva que até julho de 2007 as pessoas físicas eram responsáveis pela compra e venda de 

27,68% dos títulos negociados na Bovespa, perdendo apenas para os investidores estrangeiros 

(32,63%), que são a maioria. Hoje, os investidores individuais somam aproximadamente 310 mil 

pessoas7. 

Vale ressaltar que 64,32%8 desse “novo” grupo de investidores tem acesso à internet e 

utiliza esse meio de comunicação para se informar e até mesmo realizar suas aplicações – por 

meio do home broke. Dentro desse cenário, a comunicação on-line, principalmente os sites de 

Relações com Investidores, assume papel relevante, pois tem a tarefa de passar aos investidores a 

idéia de que as empresas são fontes seguras de captação de recursos destinados a novos 

investimentos. Para alcançar esse objetivo, as informações devem ser transmitidas de forma que 

qualquer investidor – da pessoa física ao grande acionista – tenha condições de analisá-las e 

interpretá-las de maneira precisa. Só assim o investidor, em geral, terá referências para comprar, 

vender ou manter sua posição no mercado de maneira segura. 

Além da análise da clareza semântica dos sites e da acessibilidade, o estudo investigou a 

construção das home pages e das demais páginas internas, o layout e a navegabilidade entre elas. 

Nesse caso, a pesquisa está baseada nos quatro princípios básicos adotados por Robin Williams 

                                                 
7 Até outubro de 2007. Fonte: Bovespa (acesso em outubro de 2007). 
8 Fonte: Bovespa (acesso em outubro de 2007). 
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no livro Design para quem não é designer, que devem existir em todo site que se propõe a ter um 

bom planejamento visual. São os seguintes: 

Contraste: evita elementos meramente similares em uma página. Se os 

elementos (tipo, cor, tamanho, espessura da linha, forma, espaço etc.) não 

forem os mesmos, diferencie-os completamente. O contraste costuma 

ser a mais importante atração visual de uma página – é o que faz o leitor, 

antes de qualquer coisa, olhar para ela. 

Repetição: repita os elementos visuais de design e espalhe-os pelo 

material. Você pode repetir a cor, a forma, a textura e as relações 

espaciais como a espessura, as fontes, os tamanhos, os conceitos gráficos 

etc. Isso cria uma organização e fortalece a unidade. 

Alinhamento: nada deve ser colocado arbitrariamente em uma página. 

Cada elemento deve ter uma ligação visual com outro elemento da 

página. Isso cria uma aparência limpa, sofisticada e suave. 

Proximidade: itens relacionados entre si devem ser agrupados. Quando 

vários itens estão próximos, tornam-se uma unidade visual integrada, e 

não várias unidades individualizadas. Isso ajuda a organizar as 

informações, reduz a desordem e oferece ao leitor uma estrutura clara 

(Williams, p.13). 

 

O trabalho também analisou quantos e quais canais de comunicação essas empresas 

criaram para falar com os demais investidores, com os conselhos fiscais e administrativos, com o 

comitê de administração, com o mercado financeiro em geral e demais públicos de interesse. O 

estudo analisa ainda o perfil dos profissionais que estão à frente dos departamentos de 

comunicação dessas empresas, a quem se reportam e quanto é investido por ano em 

comunicação. O estudo compara essas ações antes e depois da entrada das companhias no Novo 

Mercado. 

 O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro aborda o conceito de 

“Governança Corporativa” no Brasil e no mundo, apresenta a CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários e a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o “Novo 

Mercado” e demais níveis de listagem da Bovespa, o mercado de ações, os índices financeiros e 
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os termos específicos do mercado de capital aberto. Em um segundo momento, o estudo analisa a 

evolução da comunicação empresarial, o papel da internet nesse contexto, a relação das 

companhias do Novo Mercado com os investidores, os sites de RI e traça o perfil do investidor 

pessoa física. O terceiro capítulo apresenta os conceitos de acessibilidade e clareza semântica, a 

avaliação do estudo e a metodologia. Em seguida, são apresentados: o capítulo quatro, com os 

resultados, as considerações finais, as referências bibliográficas e, finalmente, os anexos. 
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CAPÍTULO I – GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

A década de 1990 e início dos anos 2000 foram marcados por sucessivos escândalos 

financeiros provocados, em sua grande maioria, por fraudes contábeis e má gestão administrativa 

e financeira por parte dos presidentes e dos diretores financeiros das organizações. Apenas nos 

Estados Unidos, grandes corporações, como Enron, Skandia e Xerox consideradas até então 

exemplos de gestão contábil e financeira amargaram a dura realidade de ver suas ações despencar 

na Bolsa de Valores de Nova York. 

O caso que obteve maior repercussão negativa na mídia e no mercado financeiro norte-

americano (e mundial) foi o da Enron9, uma das maiores corporações do setor de energia do 

mundo. Em 2001, depois de uma série de investigações, especialistas de Wall Street10 

comprovaram que os executivos da empresa forjaram os resultados financeiros e os balanços 

contábeis. Investidores, acionistas e demais públicos de referência viram o preço de suas ações se 

diluir por causa de resultados ilícitos inventados por altos dirigentes da empresa. O fim dessa 

história já era previsível: a empresa pediu falência no final de 2001. 

“Depois de ter sido acusada pelo governo americano de fraude, a empresa admitiu ter 

alterado os números referentes ao lucro da organização e seus administradores foram 

para a cadeia, após revelar que ocultaram os prejuízos para não desanimar os 

investidores. Atordoados, funcionários, políticos, empresários, mercado financeiro em 

geral e demais públicos se perguntavam como poderiam melhorar o monitoramento do 

processo de gestão das empresas de capital aberto nos Estados Unidos”. (PAVIN, 

2005, p. 11). 

 

Porém, o escândalo que é utilizado até hoje como modelo para ilustrar a importância do 

conceito da Governança Corporativa na administração de qualquer organização é o do banco 

inglês Barings. Em 1995, um operador financeiro que trabalhava em Cingapura resolveu 

manipular os resultados de operações financeiras internacionais, perdeu o controle da situação e 

levou o banco à falência. O prejuízo calculado na época foi de US$ 1,3 bilhão. Os rendimentos de 

                                                 
9 Esse caso teve ampla cobertura da imprensa nacional e internacional. No Brasil, grandes jornais 
destacaram o caso, como O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Gazeta Mercantil, Valor Econômico, 
DCI, Jornal do Brasil e O Globo. 
10 Wall Street é uma rua localizada em Manhattan, considerada o coração do centro financeiro da cidade de 
Nova Iorque, onde fica a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a mais importante dos EUA. 
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milhares de investidores, correntistas, acionistas e corretoras se perderam na insolvência do 

banco, que foi vendido por apenas uma libra esterlina. 

Outros grandes escândalos financeiros foram deflagrados nesse período, como o da Xerox, 

Skandia e WorldCom. No Brasil, o de maior repercussão negativa foi o da Parmalat. Perplexos 

com o resultado dessas atividades desonestas, os investidores americanos perderam verdadeiras 

fortunas na SEC, 

“(...) principalmente aposentados que investem no mercado de ações por meio de 

fundos de pensão, viram suas poupanças despencar de US$ 1 milhão para 

singelos US$ 8 mil. A avalanche de episódios de má gestão empresarial colocou 

em xeque a vulnerabilidade administrativa das empresas de capital aberto11”. 

(PAVIN, 2005, p. 11).  

 

Segundo informações de José Guimarães Monforte12 (apud ANDRADE e ROSSETTI, 

2004, p. 16), 

“só nos Estados Unidos, a desprecificação das ações foi de US$ 5,6 trilhões 

entre 1999 e 2002; o valor de mercado das companhias listadas em Bolsa, que 

havia subido de US$ 3,1 trilhões em 1990, para US$ 16,7 trilhões em 1999, 

recuou para US$ 11,1 trilhões em 2002. Com exceções, essa mesma trajetória 

não foi diferente nos países europeus e asiáticos”. 

 

Os mercados de ações – principalmente o norte-americano e o europeu – perderam o 

prestígio e ninguém acreditava mais nos resultados divulgados pelas corporações. Abalados com 

o resultado dessas fraudes financeiras, políticos, economistas, membros da academia e a 

sociedade em geral se mobilizaram para tentar reverter a situação e impor novos padrões de 

comportamento às organizações. Só havia uma maneira de recuperar o prestígio da Bolsa de 

Nova York e demais Bolsas espalhadas pelos continentes europeu, asiático e latino-americano: 

tornar as empresas confiáveis para os públicos de referência. Para tanto, foram levantadas as 

seguintes condições: diminuir o poder de decisão dos executivos, aumentar a participação na 

gestão da empresa dos conselheiros (independentes) administrativos e fiscais, impor rígidas 

                                                 
11 Empresa de capital aberto é a organização que negocia suas ações na Bovespa – Bolsa de Valores de São 
Paulo. 
12 Presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 
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regras de gestão administrativa para as empresas, principalmente as de capital aberto, e 

implementar uma auditoria externa. 

A resposta para essas colocações está nas rígidas práticas impostas pelo modelo de 

Governança Corporativa. Segundo Andrade e Rossetti (2004, p. 20), 

“a expressão foi empregada pela primeira vez em 1991. O primeiro código de 

melhores práticas de Governança Corporativa foi definido em 1992. Em 1995 

foi editado o primeiro livro: Corporate Governance, de R. Monks e N. Minow”. 

 

Esses fundamentos garantem que o conceito Governança Corporativa tenha alicerces bem 

estruturados, baseados na transparência e na ética. Isso permite que a gestão administrativa seja 

compartilhada por outros executivos, o que diminui o risco de fraudes contábeis e atividades 

financeiras ilícitas13. Para Andrade e Rossetti (2004, p. 26), o conceito de Governança 

Corporativa deve ter sustentabilidade em quatro valores: 

“Senso de justiça e eqüidade no tratamento dos acionistas. Respeito aos direitos 

dos minoritários, por participação equânime com a dos majoritários, tanto no 

aumento da riqueza corporativa, quanto nos resultados das operações, quanto 

ainda na presença ativa em assembléias gerais. 

Transparência nas informações, especialmente as de alta relevância, que causam 

impacto nos negócios e que envolvem riscos. 

Prestação responsável de contas, fundamentada nas melhores práticas contábeis 

e de auditoria. 

Conformidade no cumprimento de normas reguladoras, expressas nos estatutos 

sociais, nos regimentos internos e nas instituições legais do país”. 

                                                 
13 O organograma (na próxima página) representa um modelo de referência de estrutura organizacional de 
governança. 
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Organograma14 

 

 
1.1 – A Governança Corporativa no mundo 
Mesmo tendo como base os quatro valores citados no capítulo anterior, existem diferenças 

entre os modelos de Governança Corporativa adotados por outros países. O sistema norte-

americano difere do estilo europeu que, por sua vez é diferente do padrão asiático. O mesmo 

acontece com as práticas adotadas pelos países anglo-saxões. Há ainda uma série de divergências 

entre os países latino-americanos. 

                                                 
14O organograma acima consolida as categorias que integram a estrutura organizacional de sustentação do 
processo de Governança Corporativa. (ANDRADE e ROSSETTI, 2004, p. 185) 
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Segundo Babic e Oliveira (apud ANDRADE e ROSSETTI, p. 30), “os diversos modelos 

de Governança são decorrentes de condições históricas, culturais e institucionais dos países em 

que cada um deles predomina”. Outros autores também consideram que a maturidade do sistema 

financeiro de cada país influencia diretamente o modelo adotado pelas corporações, pois todas as 

negociações estão sob sua orientação. 

No mercado americano, por exemplo, onde há uma forte pulverização no controle 

acionário da maioria das empresas, o modelo de Governança privilegia o interesse dos acionistas. 

Outra característica desse mercado de ações, regido pela SEC, é que há uma forte predominância 

dos investidores institucionais, com destaque para os fundos de pensão (de aposentados), que 

tiveram uma forte influência sobre a criação do conceito de Governança naquele país. Segundo 

Carisson (apud ANDRADE e ROSSETTI, 2004, p. 32), “o fundo de pensão Calpers – California 

Public Employeers Retirement System – é um dos maiores do mundo, gerenciando US$ 166 

bilhões em 2000, com US$ 115 bilhões investidos em ações de mais de 1.500 empresas”. 

Por movimentar um volume considerável de capital, o fundo Calpers consolidou, em 

1985, um documento e o entregou à SEC, afirmando que não aceitaria mais os “arranjos” nos 

balanços contábeis, nem ofertas suspeitas de compra de ações. Naquele mesmo ano, o Calpers 

criou o Conselho de Investidores Institucionais junto com outros fundos de pensão e investidores 

institucionais e passou a controlar as práticas de Governança das empresas norte-americanas. 

Já o modelo britânico, também caracterizado pela pulverização do mercado acionário, 

segue as orientações da OCDE15 que enfatiza a importância do envolvimento das organizações 

com os interesses sociais e ambientais, sem deixar de privilegiar os bons resultados financeiros da 

organização. Mas o início da Governança Corporativa no Reino Unido foi motivado por uma 

série de ações do Partido Conservador em resposta à falência do Banco Barings16 e de mais 

algumas empresas européias. Essas medidas visavam proteger e fortalecer o mercado de ações da 

London Stock Exchange17. Entre as medidas legislativas, a de maior destaque foi o relatório 

Cadbury18, publicado em 1992, com uma série de rigorosas práticas contábeis, administrativas e 

                                                 
15 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
16 Foi uma das mais tradicionais instituições financeiras do Reino Unido. O caso teve repercussão 
internacional, foi amplamente noticiado na mídia especializada e é comumente usado para exemplificar por 
que a Governança Corporativa é fundamental na gestão das organizações. 
17 Equivale à CVM, em Londres. 
18 Foi publicado em final de 1992, em Londres, na Inglaterra. É o marco inicial do movimento da 
Governança Corporativa. 
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de gestão. O relatório também abordava outros itens polêmicos como a política de remuneração 

dos gestores e dos conselheiros das organizações. 

Os demais modelos adotados pelos outros países são variações dos praticados pelos norte-

americanos e britânicos. É importante ressaltar que os modelos de Governança são criados com 

base nas características de cada país. Na Alemanha, por exemplo, onde a Bolsa de Valores não 

tem muita expressão, segundo Carisson (apud SILVEIRA, 2002, p. 22), as práticas de 

Governança privilegiam a gestão coletiva das empresas “e o modelo de equilíbrio dos interesses 

dos stakeholders (todos os públicos envolvidos com a companhia) como objetivo primordial das 

empresas, em vez da maximização da riqueza dos acionistas”. Alexandre di Miceli da Silveira 

(2002, p. 24) ainda afirma que no Japão devido à cultura coletivista da população, “o objetivo das 

empresas tem sido a busca pelo equilíbrio dos interesses dos stakeholders e a garantia de 

emprego vitalício para seus funcionários”. Por esses motivos, Andrade e Rossetti (2004, p. 32) 

definem Governança como 

“um conjunto de valores, princípios, propósitos e regras que rege o sistema de poder e 

mecanismos de gestão das corporações, buscando a maximização da riqueza dos 

acionistas e o atendimento dos direitos de outras partes interessadas, minimizando 

oportunismos conflitantes com esse fim”. 

 

1.2 – A Governança Corporativa no Brasil 
O conceito de Governança Corporativa chegou ao Brasil na década de 1980, mas foi no 

final dos anos 1990 e início de 2000 que se popularizou entre as companhias e o mercado de 

capitais. Devido à diversidade administrativa das empresas de capital aberto nacionais (privadas, 

estatais e subsidiárias de multinacionais), em 1999 o Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa – IBGC19 fez uma pesquisa para detectar o modelo de Governança nacional. As 

características obtidas segundo esse levantamento de informações enfatizam que: 

- “há uma estrutura de propriedade com forte concentração das ações com direito 

a voto (ordinárias) e alto índice de emissão de ações sem direito a voto 

(preferenciais); 

- há empresas com controle familiar ou compartilhado por alguns poucos 

investidores alinhados por meio de acordo de acionistas para resolução das 

questões relevantes; 

                                                 
19 O IBGC fez a análise em parceria com o McKinsey & Company e Korn/Ferry International, em 2001. 
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- há alta sobreposição entre propriedade e gestão, com os membros do conselho 

representando os interesses dos acionistas controladores; 

- há pouca clareza na divisão dos papéis entre conselho e diretoria, 

principalmente nas empresas familiares; 

- há escassez de conselheiros profissionais nos Conselhos de Administração; 

- a remuneração dos conselheiros é fator pouco relevante; 

- há estrutura informal do Conselho de Administração, com ausência de comitês 

para tratamento de questões específicas, como auditoria e sucessão” 

(SILVEIRA, 2002, p. 31). 

 

Ainda nesse período, o IBGC publica a primeira versão do Código de Governança 

Corporativa que enfoca o conselho de administração, seu funcionamento e atribuições. Esses 

atributos demonstram a tendência da época. A segunda versão do código ainda se concentra no 

papel do conselho, mas se apoiou nas resoluções adotadas pelo relatório Cadbury, motivo que 

permitiu um estudo mais aprofundado sobre o tema. Já a terceira versão, publicada em março de 

2004, sugere que as empresas – mesmo sem ter uma pulverização de suas ações – devem 

priorizar os acionistas minoritários, ou seja, o código estabelece o princípio da eqüidade entre os 

diversos acionistas. 

Como no Brasil, em muitos países o controle da maioria das empresas é concentrado. Por 

esse motivo, outro avanço que merece ser citado no código é a inclusão nos princípios básicos – 

de transparência, eqüidade e prestação de contas – do quesito responsabilidade corporativa, que 

“sugere uma visão ampliada da estratégia empresarial, contemplando todos os 

relacionamentos com a comunidade em que a companhia atua. A novidade é que 

daí nasce intrinsecamente o conceito da sustentabilidade da empresa” (IBGC, 

2006, p. 62). 

 

Atributos intangíveis como qualidade de vida, defesa do meio ambiente, responsabilidade 

social, entre outros, passam a ocupar espaço em reuniões de diretorias e dos conselhos. Esse 

fenômeno está intimamente ligado às grandes mudanças que ocorrem com a política e a 

economia mundiais. O período de transição tem início na década de 1970, se desencadeia nos 

anos 1990, e as empresas enfrentam grandes alterações em suas estruturas administrativas e de 

gestão. É o fim da Cortina de Ferro, das fronteiras e o surgimento da globalização, e as empresas 
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precisam se adequar rapidamente à nova realidade sociopolítica e econômica. As práticas do 

código se consolidam pelas empresas, sobretudo as nacionais de capital aberto. As organizações 

precisam abandonar a prática da opacidade que imperava na administração e aderir rapidamente à 

excelência da gestão transparente.  

Essas práticas contribuíram para o início da cidadania corporativa, a consolidação da 

reputação das empresas e a valorização da marca, pois como afirma o jornalista Miguel Jorge20, 

“(...) hoje, cada vez mais, o consumidor, em particular, e a sociedade, como um 

todo, estão impondo novas exigências às empresas, o que estabelece outros 

parâmetros para se determinar as vantagens competitivas de uma corporação ou 

de uma marca” (JORGE, 2007). 

 

É nítido que as Boas Práticas da Governança Corporativa foram responsáveis por uma 

mudança na cultura empresarial das organizações brasileiras. O novo modelo corporativo 

praticado neste momento encontra-se em fase de transição. A nova estrutura organizacional deve 

ter foco na participação dos investidores em geral – principalmente os institucionais – e haverá 

uma fragmentação do controle acionário. Esses atributos serão essenciais para a transparência das 

novas gestões. 

 

1.2.1 – OCDE e CVM 
É importante ressaltar que, além das regras publicadas no código do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC, as organizações brasileiras também seguem as recomendações 

de outras entidades. A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico – OCDE 

reúne as 29 economias mais desenvolvidas do planeta. Seus princípios estão voltados para a 

proposição de novas referências para o micro e macromercado financeiro. Seus integrantes 

acreditam que exista uma sinergia entre as organizações mundiais, e que a Governança 

Corporativa seja o elo para melhorar a eficácia dessa relação. 

Seus princípios estão baseados nas seguintes diretrizes: 

- “não há um modelo único de Governança Corporativa, embora possam ser 

identificados elementos comuns que dão suporte às melhores práticas; 

                                                 
20 Artigo publicado no site 
www.comunicacaoempresarial.com.br/comunicacaoempresarial/artigos/comunicacao_corporativa/artigo5php. 
Acesso em: 20 nov. 2007. 
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- os princípios de Governança são de natureza evolutiva e devem ser revistos 

sempre que ocorrerem mudanças significativas, dentro das corporações e em seu 

entorno; 

- para se manter competitivas em um mundo em transformação, as corporações 

precisam inovar e adaptar suas práticas de Governança, para atender a novas 

exigências e alavancar novas oportunidades” (IBGC, 2006, p. 80). 

Os objetivos dessas argumentações são proteger o direito do acionista e garantir a 

eqüidade no tratamento de todos, independentemente de sua classificação. O mesmo ocorre com 

as informações publicadas na cartilha da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Criada em 

junho de 2002, as recomendações da cartilha da entidade sobre Governança Corporativa visam à 

transparência, à eqüidade de tratamento dos acionistas e à prestação de contas. O objetivo das 

recomendações da CVM também é o aumento de valor da organização, uma vez que as Boas 

Práticas da Governança Corporativa repercutem na redução do custo do seu capital. Para chegar a 

essas conclusões, a entidade adaptou os conceitos de Governança Corporativa internacionais à 

realidade brasileira. 

  Entre as recomendações, pode-se destacar: 

- “as decisões de alta relevância devem ser deliberadas pela maioria do capital 

social, cabendo a cada ação um voto, independentemente de classe ou espécie 

(CVM, p.6); 

- trimestralmente, em conjunto com as demonstrações financeiras, a companhia 

deve divulgar relatório preparado pela administração com a discussão e a análise 

dos fatores que influenciaram preponderantemente o resultado, indicando os 

principais fatores de risco a que está sujeita a companhia, internos e externos 

(CVM, p. 9); 

- a companhia deve disponibilizar informações a pedido de qualquer membro do 

conselho fiscal, sem limitações relativas a exercícios anteriores, desde que tais 

informações tenham relação com questões atuais em análise, com informações 

de sociedades controladas ou coligadas, e que não violem o sigilo imposto por 

lei” (CVM, p.10). 

 

1.3. – Mercado de ações 
A forte e crescente inflação que passou a predominar no Brasil no final dos anos 1950 e 

início dos 1960 fez com que os brasileiros investissem em imóveis, conhecidos no meio 
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financeiro como ativos reais. As aplicações em títulos públicos ou privados eram praticamente 

proibitivos. Naquela época estava em prática também a Lei da Usura (Decreto nº 22.626, de 7 de 

abril de 1933), que limitava o valor dos juros ao dobro dos juros legais, que na época da edição 

da lei eram de 6% ao ano. Isso significava que o cidadão não podia realizar nenhuma transação 

financeira com juros superiores a 1% ao mês. Esse fato limitou a popularização e o 

desenvolvimento do mercado de ações. 

A partir de 1964, ao assumir o poder, Castello Branco cria uma série de medidas que 

acarretam em mudanças significativas na economia brasileira. Sob novas leis, o mercado 

financeiro passa por uma série de reestruturações. Segundo o Portal do Investidor21 (2007), 

“entre aquelas que tiveram maior importância para o mercado de capitais 

podemos citar a Lei nº 4.537/64, que instituiu a correção monetária, através da 

criação das ORTN, a Lei nº 4.595/64, denominada lei da reforma bancária, que 

reformulou todo o sistema nacional de intermediação financeira e criou o 

Conselho Monetário Nacional e o Banco Central e, principalmente, a Lei nº 

4.728, de 14/04/65, primeira Lei de Mercado de Capitais, que disciplinou esse 

mercado e estabeleceu medidas para seu desenvolvimento. A introdução da 

legislação acima referida resultou em diversas modificações no mercado 

acionário, tais como: a reformulação da legislação sobre Bolsa de Valores, a 

transformação dos corretores de fundos públicos em Sociedades Corretoras, 

forçando a sua profissionalização, a criação dos Bancos de Investimento, a quem 

foi atribuída a principal tarefa de desenvolver a indústria de fundos de 

investimento”. 

 

O governo também criou alguns mecanismos ligados ao Banco do Brasil para fiscalizar e 

regulamentar as Bolsas de Valores, como a do Estado de São Paulo, fundada em agosto de 1890 

por Emílio Rangel Pestana, a mais importante do País. Até meados da década de 1960, a Bovespa 

estava vinculada às secretarias de finanças dos governos estaduais e era composta por corretores 

nomeados pelo poder público. 

Com o aval do governo (a partir de 1964), as Bolsas brasileiras assumem uma 

característica institucional, sem fins lucrativos, com autonomia para efetuar transações 

financeiras. Segundo o Portal do Investidor “a principal função de uma Bolsa de Valores é 

                                                 
21 www.portaldoinvestidor.gov.br. Acesso em: 20 nov. 2007.  
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proporcionar um ambiente transparente e líquido, adequado à realização de negócios com valores 

mobiliários” (CVM, 2007). 

Hoje, as Bolsas são entidades auto-regulamentadoras que operam sob a supervisão da 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários. Na de São Paulo, por exemplo, toda a movimentação 

financeira é informatizada e foi implementada (desde a década de 1980) uma rede de serviços on-

line para as corretoras. 

A revolução tecnológica dos anos 1990 no setor financeiro permite a introdução das 

negociações por meio do Sistema de Negociação Eletrônica – CATS (Computer Assisted Trading 

System). Essa técnica permite que o investidor possa acompanhar o desempenho do mercado 

simultaneamente ao sistema tradicional de pregão. 

Hoje, a Bovespa realiza negócios apenas no sistema eletrônico. Essa técnica permite que o 

investidor – principalmente o individual – tenha acesso às transações financeiras por meio dos 

sites das corretoras, ou seja, é possível efetuar compra e venda de ações diretamente no sistema 

de negociação da Bovespa, 24 horas por dia.  

 

1.3.1 – Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado 
Para reunir as empresas que resolvem adotar espontaneamente as Boas Práticas de 

Governança Corporativa, ou seja, que optaram por uma total transparência em suas 

administrações e informações prestadas à sociedade em geral, a Bolsa de Valores de São Paulo – 

Bovespa criou em 2000 o Novo Mercado e os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa – 

Nível 1 e Nível 2. Os fundamentos são semelhantes, porém o Novo Mercado destina-se às 

empresas que pretendem abrir capital e os Níveis 1 e 2 destinam-se às empresas que já negociam 

seus papéis no mercado de ações. 

Para aderir a esses segmentos, as empresas se comprometem a adotar espontaneamente os 

compromissos de Governança Corporativa, além dos já exigidos pela legislação. Esses 

compromissos referem-se principalmente à prestação de informações que facilitam o 

acompanhamento e a fiscalização dos atos administrativos. Para os stakeholders, a clareza e a 

transparência das informações é essencial para a redução dos riscos e “incentiva novas aberturas 

de capital e novas emissões, fortalecendo o mercado acionário como alternativa de financiamento 

às empresas22”. 

                                                 
22 Disponível em www.bovespa.com.br/pdf/Folder_NovoMercado.pdf. Acesso: 26/1/2007. 
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Desde a sua criação, o Novo Mercado tem atraído a atenção não só de empresas que 

pretendem fazer IPOs23 como as que já negociam seus papéis na Bovespa. O motivo é simples: 

por adotar o modelo da Governança Corporativa na prestação de contas e na divulgação das 

informações, as organizações proporcionam mais segurança aos investidores, principalmente as 

pessoas físicas, grupo que mais cresce na Bovespa. 

“A realidade é que hoje, os investidores já pagam mais por ações de empresas 

com melhores práticas de Governança Corporativa. A prova está na diferença 

entre o valor das ações das companhias que estão no Nível 2 ou no Novo 

Mercado da Bovespa, comparadas com as demais. Segundo o chefe de análise 

do banco UBS, Marcelo Mesquita, essa diferença é de quase 50%”. (CAMBA24, 

2004, p. D1). 

 
A primeira empresa a aderir ao Novo Mercado foi a Companhia de Concessões 

Rodoviárias – CCR, em fevereiro de 2002. A CCR administra estradas na América Latina. Criada 

em 1998, controla seis concessionárias de rodovias: AutoBAn (SP), NovaDutra (SP-RJ), 

RodoNorte (PR), Ponte Rio-Niterói (RJ), ViaLagos (RJ) e ViaOeste (SP). Suas rodovias somam 

1.452 quilômetros, o equivalente a 15% das rodovias concedidas no Brasil. O controle de seu 

capital é dividido entre grandes grupos empresariais brasileiros e um português. De suas ações 

ordinárias, 29% são negociadas no Novo Mercado. A companhia pertence aos índices da Bovespa 

IBrX-5025, IBrX-10026, MSCI27 Latin America, Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e 

Ibovespa28. Em 2005, a companhia conquistou o primeiro Prêmio de Governança Corporativa 

para Empresas, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). 

A segunda a entrar no Novo Mercado foi a Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo – Sabesp. Atualmente, 8129 empresas compõem esse seleto grupo: Abyara 

                                                 
23 É a sigla em inglês para Initial Public Offering – Oferta Pública Inicial de Ações. É quando a empresa 
disponibiliza suas ações na bolsa de valores pela primeira vez. 
24 Artigo assinado por Daniela Camba, em 10/12/2004. Ações de empresas com boa governança valem até 
50% mais. In: Valor Econômico, p. D1. 
25 Índice de preços que mede o retorno de uma carteira composta por 50 ações selecionadas entre as mais 
negociadas na Bovespa, em termos de número de negócios e volume financeiro. 
26 Índice de preços que mede o retorno de uma carteira composta por 100 ações selecionadas entre as mais 
negociadas na Bovespa. 
27 Morgan Stanley Capital International. Índice que mede as empresas com mais visibilidade no mercado 
latino-americano. 
28 Índice que compreende as principais ações negociadas na Bovespa. 
29 Fonte: http://www.bovespa.com.br/Principal.asp. Acesso em 29 de agosto de 2007. 
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Planejamento Imobiliário S.A., Açúcar Guarani S/A., Agra Empreendimentos Imobiliários S.A., 

American Banknorte S.A., B2W – Companhia Global do Varejo, Banco do Brasil S.A., Banco 

Nossa Caixa S.A., Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A., BR Malls 

Participações S.A., Brascan Residential Properties S.A., Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio 

Bio. Ol. Veg. S.A., Brasilagro – Companhia Brasileira de Prop. Agrícolas, Camargo Corrêa 

Desenvolvimento Imobiliário S.A., Companhia de Concessões Rodoviárias, Companhia Hering, 

Cia. Providência Indústria e Comércio, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo, Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa, Company S.A., Cosan S.A. 

Indústria e Comércio, CPFL Energia S.A., CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A., Cremer 

S.A., CSU Cardsystem S.A., Cyrela Brazil Realty S.A., Datasul S.A., Diagnósticos da América 

S.A., Drogasil S.A., EDP – Energias do Brasil S.A., Embraer – Empresa Brasileira de 

Aeronáutica S.A., Eternit S.A., Even Construtora e Incorporadora S.A., EZ TEC 

Empreendimentos e Participações S.A., Fertilizantes Heringer S.A., Gafisa S.A., General 

Shopping Brasil S.A., Grendene S.A., GVT Holding S.A., Iguatemi Empresa de Shopping 

Centers S.A., Indústrias Romi S.A., Inpar S.A., JBS S.A., JHSF Participações S.A., Klabin Segall 

S.A, Light S.A., Localiza Rent a Car S.A., Log-In Logística Intermodal S.A., Lojas Renner S.A., 

LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A., Lupatech S.A., M. Dias Branco S.A. Indústria e 

Comércio de Alimentos, Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A, Medial Saúde S.A., 

Metalfrio Solutions S.A., Minerva S.A., MMX Mineração e Metálicos S.A., MRV Engenharia e 

Participações S.A., Natura Cosméticos S.A., Obrascon Huarte Lain Brasil S.A., Odontoprev S.A., 

PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Perdigão S.A., Porto Seguro S.A., Positivo 

Informática S.A., Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A., Redecard S.A., Renar 

Maçãs S.A., Rodobens Negócios Imobiliários S.A., Rossi Residencial S.A., São Carlos 

Empreendimentos e Participações S.A., São Martinho S.A., SLC Agrícola S.A., Springs Global 

Participações S.A., Tecnisa S.A., Tegma Gestão Logística S.A., Totvs S.A., TPI – Triunfo 

Participações e Investimento S.A., Tractebel Energia S.A. e WEG S.A. 

Em tempo: até agosto de 2007 foram realizadas 32 ofertas públicas de ações de empresas 

para o Novo Mercado; em 2006 foram 20; em 2005, sete; e em 2004, cinco. As demais 

companhias (17) aderiram ao Novo Mercado em 2002 e 2003. É importante ressaltar que a 

Bovespa não impõe restrições às empresas; a adesão ao Novo Mercado independe do ramo de 
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atividade ou do porte da companhia. A seguir, estão listadas as obrigações adicionais das 

empresas que aderiram ao Novo Mercado. 

 

Obrigações adicionais das empresas que pertencem ao Novo Mercado30 

• Realização de ofertas públicas de colocações de ações por meio de mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital; 

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações representando 25% do 

capital; 

• Extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores 

quando da venda do controle da companhia; 

• Estabelecimento de um mandato unificado de um ano para todo o Conselho de 

Administração; 

• Disponibilização de balanço anual segundo as normas internacionais; 

• Introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais 

a exigência de consolidação e de revisão especial; 

• Obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as ações em circulação, 

pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do registro de 

negociação no Novo Mercado; 

• Cumprimento de regras de disclosure em negociações envolvendo ativos de emissão da 

companhia por parte de acionistas controladores ou administradores da empresa. 

 

Além de presentes no Regulamento de Listagem, alguns desses compromissos deverão ser 

aprovados em Assembléias Gerais e incluídos no Estatuto Social da companhia. Um contrato 

assinado entre a Bovespa e a empresa, com a participação de controladores e administradores, 

fortalece a exigibilidade do seu cumprimento.  

Há níveis diferenciados de Governança Corporativa, que foram criados pela Bovespa com 

o objetivo de dar maior destaque para as empresas já listadas no mercado de ações. Trata-se de 

um conjunto de normas de conduta não só para as empresas, como também para administradores 

e controladores. Essas normas foram definidas como Práticas Diferenciadas de Governança 

                                                 
30 Material disponível no site da Bovespa: www.bovespa.com.br/pdf/Folder_NovoMercado.pdf. Acesso: 
26/1/2007, apud PAVIN, 2005, p. 25. 
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Corporativa. A adesão a essas práticas distingue a Companhia como Nível 1 ou Nível 2, 

dependendo do grau de compromisso. 

 

Empresas do Nível 1 da Bovespa31 

As companhias Nível 1 se comprometem, principalmente, com melhorias na prestação de 

informações ao mercado e com a dispersão acionária. Assim, as principais práticas agrupadas no 

Nível 1 são: 

• Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do 

capital;  

• Realização de ofertas públicas de colocação de ações por meio de mecanismos que 

favoreçam a dispersão do capital;  

• Melhoria nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência de 

consolidação e de demonstração de fluxo de caixa;   

• Divulgação de operações envolvendo ativos de emissão da companhia por parte de 

acionistas controladores ou administradores da empresa;  

• Divulgação de informações sobre contratos com partes relacionadas;  

• Divulgação de acordos de acionistas e programas de stock options32;  

• Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativos. 

 

Empresas do Nível 2 da Bovespa33 

Para a classificação como Companhia Nível 2, além da aceitação das obrigações contidas 

no Nível 1, a empresa e seus controladores adotam um conjunto bem mais amplo de práticas de 

Governança e de direitos adicionais para os acionistas minoritários. Resumidamente, os critérios 

de listagem de Companhias Nível 2 são:  

• Mandato unificado de um ano para todo o Conselho de Administração;  

• Disponibilização de balanço anual segundo as normas internacionais; 

                                                 
31 Material disponível no site da Bovespa: www.bovespa.com.br/pdf/Folder_NovoMercado.pdf. Acesso: 
26/1/2007, apud PAVIN, 2005, p. 26. 
32 Concessão de direito de compra de ações por um prazo determinado e por um preço predeterminado. 
33 Material disponível no site da Bovespa: www.bovespa.com.br/pdf/Folder_NovoMercado.pdf. Acesso: 
26/1/2007, apud PAVIN, 2005, p. 27. 
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• Extensão para todos os acionistas detentores de ações ordinárias das mesmas condições 

obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia e de, no mínimo, 70% 

desse valor para os detentores de ações preferenciais;  

• Direito de voto às ações preferenciais em algumas matérias, como transformação, 

incorporação, cisão e fusão da companhia e aprovação de contratos entre a companhia e empresas 

do mesmo grupo;   

• Obrigatoriedade de realização de oferta de compra de todas as ações em circulação, pelo 

valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do registro de 

negociação nesse Nível;   

• Adesão à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários. 

 

Para que os executivos cumpram as orientações do mercado, as empresas costumam 

adotar manuais de procedimentos. As organizações adotam também diversas ações de 

comunicação, geralmente sob responsabilidade do profissional de relações com investidores para 

divulgar as missões, diretrizes e os valores da empresa. 

Os Estados Unidos já adotaram medidas mais rígidas do que as impostas pela CVM à 

Bovespa. Desde no início dos anos 2000, a SEC criou a Sabarne Oxley (SOX) que exige das 

empresas americanas e de todas as suas filiais espalhadas pelo mundo, informações precisas – e 

mais detalhadas – referentes aos seus relatórios financeiros. A lei privilegia o controle interno, 

por isso gera mais transparência corporativa. Essas medidas aumentam a integridade dos balanços 

e demonstrativos financeiros. Em breve, essas práticas rigorosas terão influência mundial. 
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CAPÍTULO II – A COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
 

O ambiente empresarial passou por mudanças significativas nos últimos anos. A década 

de 1960, período em que o governo reformulou o sistema nacional de intermediação financeira 

com a criação do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e, principalmente, da primeira 

Lei de Mercado de Capitais, que disciplinou esse mercado e estabeleceu medidas para seu 

desenvolvimento (como citado no primeiro capítulo), foi marcada pela desconfiança do povo. 

Como nos Estados Unidos, a população brasileira temia pela a integridade das organizações, pois 

estas não se preocupavam em comunicar o consumidor e demais públicos de referência (internos 

e externos) sobre as suas atividades e produtos.  

Paul Argenti (2006, p. 3) cita em seu livro Comunicação Empresarial, a Construção da 

Identidade, Imagem e Reputação uma pesquisa realizada durante 30 anos pela empresa de 

consultoria de marketing norte-americana Yankeclovich Monitor. O estudo fez a seguinte 

pergunta à população, no fim da década de 1960: “Até que ponto você confia nestas instituições 

(e lista uma série, como o Congresso, as empresas, escolas etc.)?” A avaliação das grandes 

empresas foi, em 1966, de 55%, ou seja, quase metade da população norte-americana não 

acreditava nas organizações estabelecidas em seu país. 

No final dos anos 1950, o consumidor se preocupava mais com o consumo. O fabricante 

estava em segundo plano. Essa situação começa a mudar nos anos 1960, quando as organizações 

percebem uma mudança no comportamento dos consumidores. Segundo Gaudêncio Torquato 

(2004, p.3), 

“percebia-se que os consumidores exigiam não apenas informações a respeito do 

produto, mas também uma idéia da organização, não lhes interessando apenas 

saber se o relógio adquirido era bom. Ele queria saber quem fabricava o relógio. 

Consolidava-se o sistema híbrido entre imagem de produto e imagem de 

organização. A imagem institucional cobria a imagem dos produtos e vice-versa”. 

 

O que aconteceu no Brasil e nos demais pontos do planeta foi apenas um reflexo da 

realidade norte-americana. Vietnã, período da Guerra Fria, Watergate, e a crise no Oriente Médio 

causaram grandes transtornos para a indústria mundial. Países emergentes como o Brasil 

sofreram fortes conseqüências como inflação, instabilidade econômica e o descrédito das 
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organizações. Nos anos 1970, não apenas a grande imprensa, mas também a comunicação nas 

organizações e demais setores da sociedade vivem sob constante controle do Estado. A vigilância 

do “poder militar” nos meios de comunicação em geral constrange e provoca o medo dos 

profissionais de comunicação. 

Foi um período marcado pela incompetência das organizações em não conseguir gerenciar 

uma comunicação clara e adequada às necessidades dos funcionários, ou seja, não havia a 

preocupação por parte da direção das empresas em auditar os raros canais de comunicação 

internos. O departamento de comunicação interna estava sob o comando do RH, que também 

controlava todos os profissionais contratados. Torquato (2004, p. 4) cita que nesse período, “a 

função da comunicação como alavanca de mobilização aparecia como eixo da estratégia de 

arregimentação dos trabalhadores em torno da meta de dar o melhor de si à organização”. Com 

base nesse pensamento, as empresas descobrem que estabelecer novas áreas na comunicação 

interna, como o marketing, poderia ser uma boa estratégia para unificar a linguagem com os 

públicos internos e externos. 

Nos anos 1980 surgem as grandes corporações (muitas fruto de fusões, aquisições e 

incorporações) em um período ainda marcado por certa instabilidade financeira mundial que teve 

uma reviravolta fenomenal com a ascensão da Nasdaq nos anos 1990. Período em que as 

organizações têm a necessidade de se posicionar no mercado em busca da liderança no setor em 

que atuam. Há uma preocupação, portanto, por parte dos presidentes e diretores corporativos em 

contratar profissionais capacitados para estar à frente da comunicação. Alguns autores citam que 

nesse momento jornalistas e relações-públicas deixam de lado suas diferenças e cedem à 

competência. 

Nessa década houve uma forte participação dos investidores individuais no mercado de 

ações. Mas, quando tudo parecia estar sob controle, o mercado começou a ruir, o índice Nasdaq 

despencou e culminou com o rompimento da “bolha da internet”. O sonho de ganhar muito 

dinheiro em pouco tempo com aplicações nas empresas virtuais foi interrompido pela falência 

prematura dos negócios ligados à web. No início de 2002, “esses indivíduos tinham perdido US$ 

5 trilhões desde o rompimento da ‘bolha da internet’, representando 30% de seu patrimônio 

acionário” (ARGENTI, 2006, p.5,). Não se pode esquecer que esse período (como citado 

anteriormente) também foi marcado pelo “tsunami” de fraudes contábeis. 
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Essa série de acontecimentos fez com que as empresas repensassem seu papel na 

sociedade e adotassem uma estratégia de comunicação para se relacionar com os públicos de 

referência – internos e externos –, pois a sociedade tem hoje uma visão totalmente diferente das 

organizações dos cidadãos dos anos 1950 e 1960. Segundo Argenti (2006, p.15), 

“a comunicação empresarial deve ser intimamente ligada à visão e estratégia gerais da 

empresa. Já que poucos gerentes reconhecem a importância da comunicação, relutam 

em contratar os profissionais qualificados necessários para vencer no atual ambiente de 

negócios. Como resultado, o pessoal de comunicação em geral fica fora desse círculo”. 

 

Para montar uma estratégia de comunicação empresarial é necessário que o líder 

(presidente ou CEO) da organização tenha uma visão global e conheça os sistemas sociais nos 

quais a organização está inserida. A sociedade ainda está ressentida com a fraqueza moral 

corporativa ocasionada pela avalanche das últimas fraudes contábeis. 

“O desafio dos dirigentes agora é tecer relações e agir com franqueza e 

transparência, pois boa governança implica muito mais que cumprir contratos e 

regulamentos ou fazer boas demonstrações de desempenho. O pulo-do-gato é 

tornar-se confiável mesmo aos olhos de estranhos” (STEINBERG, p. 23). 

 
As empresas precisam entender que a comunicação empresarial se tornou uma peça 

fundamental de comunicação neste século. Mas, segundo Bueno (2005, p. 12), 

“a comunicação empresarial brasileira é, em geral, asséptica, amorfa e pouco 

crítica. Está longe de ser integrada ou estratégica (na verdade, a maioria dos 

executivos nem sabe mesmo o que significam esses termos)”. 

 

Não existe uma fórmula única de comunicação empresarial para as empresas. O ambiente 

dos negócios está em constante mudança e esse fato gera características corporativas e exige 

estratégias adequadas para cada realidade empresarial. Dependerá da cultura e do foco de cada 

organização, para se criarem mensagens específicas para públicos selecionados. É importante 

ressaltar neste momento que, mesmo nas empresas que estão no Novo Mercado, ainda não há 

uma integração do departamento de RI com o de comunicação empresarial, que por sua vez está 

dividido em marketing, comunicação interna e externa. 

Para restaurar sua credibilidade na sociedade, o mundo corporativo deve investir em ações 

de comunicação empresarial centralizadas na missão e na visão da empresa. Usar canais 
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adequados a cada tipo de realidade e de públicos de referência, mas é importante lembrar que 

todas as atividades de comunicação devem estar centralizadas na ética, na transparência e no 

respeito. Deve haver também um comprometimento dos colaboradores que ocupam cargos de 

liderança (pois muitos ainda insistem em não aceitar a importância da comunicação nesse 

processo), o que significa que a comunicação empresarial deve estar intimamente ligada à infra-

estrutura corporativa da organização. 

“As equipes de comunicação empresarial desempenham um papel fundamental 

na definição da missão da empresa – a pedra angular da estratégia geral do 

negócio – e na comunicação dessa missão a públicos internos e externos. 

Considerando o dinâmico ambiente atual dos negócios, uma missão corporativa 

bem definida não só manterá os funcionários alinhados com o que a empresa 

está empenhada em ser, mas também pode servir como fonte de estabilidade 

para os consumidores, preocupados com as constantes mudanças à sua volta” 

(ARGENTI, 2006, p. 15). 

 

2.1 – Cultura organizacional e os canais de comunicação 
A constante e ininterrupta série de transações (aquisições, fusões e incorporações) que 

acontece no Brasil desde 1994 (início do Plano Real), proporcionou uma alteração geopolítica, 

cultural, econômica e social nas corporações. Segundo a KPMG Corporate Finance34, empresa 

especializada em pesquisa sobre fusões e aquisições em todos os setores da economia, nesse 

período de 13 anos houve um total de 4.316 transações no País. Só no primeiro semestre de 2007 

foram realizados 294 negócios. Para as organizações serem devidamente compreendidas, elas 

“têm de ser estudadas dentro de uma classificação, em virtude da complexidade que as 

caracteriza e da variedade de tipos sob os quais elas se apresentam” (KUNSCH, 2003, p. 40). 

Essa realidade desencadeou a globalização das relações comerciais, humanas e culturais e, 

conseqüentemente, acirrou a competitividade entre as empresas para atrair os públicos de 

referência (internos e externos) que, graças a esse processo, estão cada vez mais conscientes e 

exigentes. A nova estratégia de aproximação exige que as organizações invistam cada vez mais 

na busca da qualidade da informação. Para atender a essa necessidade, os líderes empresariais 

                                                 
34 http://www.kpmg.com.br/publicacoes/fusoes_aquisicoes/2007/fusoes_2007_2trim.pdf. Acesso: 6 de outubro de 
2007. 
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tiveram de adotar um novo comportamento comunicacional baseado na ética, na transparência e 

na eqüidade, porém respeitando a regionalidade e a cultura local. 

Nesse contexto a cultura comunicacional deve estar em perfeita sintonia com a cultura 

organizacional, ou seja, deve haver um alinhamento de idéias (e de ações) entre o processo de 

comunicação e a gestão. Isso acarreta uma sinergia – de tempo, conteúdo e linguagem – dos 

canais de relacionamento “tradicionais” com os “novos”, digitais, que surgiram a partir da década 

de 1990. Essa interatividade na cultura organizacional e comunicacional da empresa e a sinergia 

dos canais de comunicação devem seguir estritamente o discurso e o pensamento da 

administração que, por sua vez, estão baseados nos padrões, missões e valores da organização. 

Para obter sucesso nesse processo, as organizações devem se reestruturar interna e 

externamente. Isso implica uma adaptação da gestão e a percepção da realidade local, regional, 

nacional e global. Portanto, é necessário que os líderes tenham plena consciência de que a cultura 

organizacional 

“é um conjunto de valores e normas que controlam as interações dos membros 

da organização entre si e com as pessoas externas, como fornecedores e clientes. 

Pode ser usada para alcançar vantagem competitiva e para promover os 

interesses dos stakeholders, uma vez que controla como as pessoas se 

comportam, tomam decisões e gerenciam o ambiente organizacional” (RASKIN, 

2003). 

 
É evidente que todo esse processo depende do DNA de cada organização. Morgan (2007) 

se utiliza brilhantemente de metáforas para fazer uma leitura das organizações atuais. Sua 

preocupação é “mostrar como é possível utilizar as idéias criativas geradas pelas metáforas para 

criar novas formas para compreensão das organizações” (Morgan, 2007, p. 351). Segundo o 

autor, elas podem funcionar de várias maneiras, como máquinas, organismos, cérebros, culturas, 

sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxo e transformação e instrumentos de dominação. 

No caso, o presente estudo pretende contemplar as relações entre cultura e mudança 

organizacional das organizações, abordando a metáfora da cultura, que “são realidades 

socialmente construídas que variam de acordo com o estágio de desenvolvimento da sociedade” 

(Morgan, 2007, p. 116), porém que são sustentadas por ideais comuns, como valores, normas e 

rituais. Pode-se considerar também as organizações como fluxo e transformação, ou seja, trata-se 

apenas de uma maneira de ver o mundo das organizações como “uma realidade empírica aparente 
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(...) então compreender melhor a natureza das organizações pela decodificação lógica da 

transformação e da mudança através das quais esta realidade se revela” (Morgan, 2007, p. 240). 

Pois, para 

“serem devidamente compreendidas, as organizações têm de ser estudadas 

dentro de uma classificação, em virtude da complexidade que as caracteriza e da 

variedade de tipos sob os quais elas se apresentam” (KUNSCH, 2003. P. 40). 

 

Para se manter vivos nesse acirrado processo competitivo e atender às exigências do 

mercado, é necessário que os públicos de referência percebam que existe uma relação entre a 

cultura e a mudança organizacional. Para coordenar essa relação, a empresa precisa desenhar uma 

nova arquitetura organizacional e investir em recursos humanos, físicos e financeiros. 

Deve buscar ainda a integração de todos os colaboradores nesse processo e fazê-lo da 

maneira mais transparente possível. Para que isso ocorra, as empresas têm à sua disposição uma 

série de canais tradicionais – revistas, jornais, jornais murais, folhetos, cartas, programas de rádio 

e de tevê, comunicados. Conta também com as novas mídias digitais: portais, sites corporativos, 

intranet, blogs, newsletters, hot site, podcast, RSS, e-mails (que serão vistas a seguir). É 

fundamental que esses canais de informação tornem a comunicação o espelho da organização. 

Segundo Bueno (2003, p. 33), 

“a comunicação empresarial evoluiu de seu estágio embrionário, em que se defendia 

como mero acessório, para assumir, agora, uma função relevante na política negocial 

das empresas. Deixa, portanto, de ser atividade que se descarta ou se relega a segundo 

plano, em momentos de crise e de carência de recursos, para se firmar como insumo 

estratégico, de que uma empresa ou entidade lança mão para ‘fidelizar’ clientes, 

sensibilizar multiplicadores de opinião ou interagir com a comunidade”. 

 

Paulo Nassar (s/d., p. 123) ressalta ainda que 

“o novo momento da comunicação empresarial é uma oportunidade para que os 

gestores de recursos humanos alinhem a comunicação interna, freqüentemente feita de 

forma caseira e amadora – historicamente em desvantagem, em termos de sua 

qualidade, em relação a marketing, comunicação sindical e comunicação de massa –, 

com o profissionalismo que as metas das empresas exigem”. 
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2.2 – A internet no mundo corporativo 
Até a metade da década de 1990, tanto a comunicação interna como a externa das 

empresas estava baseada nos veículos impressos. Revistas, jornais e jornais murais 

predominavam no processo comunicacional independentemente dos públicos de referência. 

Depois de 1994, com a propagação da internet, as redações não só das empresas como da 

imprensa em geral, passaram por transformações de tempo, espaço, conteúdo e dinâmica de 

trabalho. O mundo virtual possibilitou também que as organizações criassem uma comunicação 

específica para públicos específicos, atendendo à demanda do mercado. Para Castells, 

“a internet está transformando a prática das empresas em sua relação com fornecedores 

e compradores, em sua administração, em seu processo de produção e em sua 

cooperação com outras firmas, em seu financiamento e na avaliação de ações em 

mercados financeiros. Os usos adequados da internet tornaram-se uma fonte decisiva 

de produtividade e competitividade para negócios de todo tipo” (CASTELLS, 2003, p. 

56). 

 

Com os novos atributos – de interatividade e agilidade – a comunicação empresarial 

revitalizou o relacionamento com os públicos de referência e os fidelizou de maneira mais ágil e 

proativa. A super-rede de navegação também proporciona a personalização da informação e 

permite que os gestores de comunicação possam integrar todos os canais de informação – virtuais 

e físicos. Como ressalta Castells (2003, p. 8), “a internet é um meio de comunicação que permite, 

pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global”. 

Hoje podemos constatar que a versatilidade da internet ao unir todas as mídias em um 

único lugar permite que ela seja tão importante quanto a comunicação dos meios tradicionais 

(revistas, jornais, tevê e rádio). Luiz Antônio Marcuschi e Antônio Carlos Xavier (2005, p.13) 

afirmam que parte do sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato de 

“reunir num só meio várias formas de expressão, tais como texto, som e 

imagem, o que lhe dá maleabilidade para a incorporação simultânea das 

múltiplas semioses, interferindo na natureza dos recursos lingüísticos utilizados. 

A par disso, a rapidez da veiculação e sua flexibilidade lingüística aceleram a 

penetração entre as demais práticas sociais”. 
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É importante destacar que o mundo virtual criou a “e-comunicação”, ou seja, expressões 

comuns (como chat, EAD, blogs, e-mails, hot sites, home pages etc.) não só no meio jornalístico 

como para os demais usuários da internet, hoje estimados em mais de 36 milhões. Segundo o 

Ibope/NetRatings35, estão incluídos nesse total, todas as pessoas que acessam a rede da 

residência, do trabalho e de locais públicos gratuitos e pagos. Quanto ao tempo de uso da internet 

residencial, “os brasileiros continuam à frente dos americanos, com 22 horas mensais por pessoa, 

contra 18 horas e 54 minutos36”. 

Para se comunicar com todos os públicos de referência, as organizações utilizam todos 

canais virtuais. O mais comum e popular é o portal corporativo. Hoje, é praticamente 

inadmissível uma empresa não ter um endereço eletrônico. Os blogs corporativos são bastante 

comuns nos Estados Unidos, mas ainda encontram um pouco de resistência entre os executivos 

brasileiros. Os chats seguem a popularidade dos portais assim como a videoconferência, o 

podcast, o RSS, a newsletter, o e-mail (e também o e-mail mkt), o mailing list, o ICQ, o hot site e 

o site de RI – relação com investidores (que será explanado a seguir). Para os públicos internos, 

as organizações e valem também da intranet. 

A internet também exigiu que os profissionais de comunicação se adaptassem à nova 

realidade, sobretudo para gerenciar essa “rede de comunicação virtual”. Portanto, coube ao gestor 

de comunicação aprofundar seus conhecimentos em informática, programas de edição de texto e 

de imagens e gerenciadores de tarefas em geral. Mas Elizabeth Kfuri Simão (2005, p. 47) enfatiza 

que essa rede que usa ferramentais modernos 

“da tecnologia da informação, não pode prescindir da mais básica das 

habilidades hoje exigida aos profissionais modernos: saber se comunicar, saber 

construir e consolidar relações interpessoais, motivar e possibilitar cooperação e 

um ambiente favorável à produtividade e ao alcance dos objetivos da empresa”. 

 

 

 

 

 
                                                 

35 Ibope/NetRatings é uma joint-venture entre o Ibope e a Nielsen//NetRatings. Com o auxílio de um 
software proprietário, instalado em um painel de internautas representativo da população domiciliar 
brasileira com acesso à web, a empresa detalha o comportamento dos usuários do meio digital. 
36 Pesquisa Ibope/NetRatings realizada em setembro de 2007. Publicada no M&M Online.  
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2.2.1 – A relação com os investidores 
A figura do profissional de RI surge no final dos anos 1960, mas ganha destaque nos anos 

1990 com a popularização do mercado de capitais. Segundo o Instituto Brasileiro de Relações 

com Investidores – IBRI37, RI é 

“o conjunto de atividades, métodos, técnicas e práticas que, direta ou 

indiretamente, propiciem a interação das áreas de Contabilidade, Planejamento, 

Comunicação, Marketing e Finanças, com o propósito de estabelecer uma 

ligação entre a administração da empresa, os acionistas (e seus representantes) e 

os demais agentes que atuam no mercado de capitais e que integram a 

comunidade financeira nacional ou internacional38”. 

 

Cabe ao profissional de RI a função de apresentar a empresa ao acionista em potencial, 

fornecendo todas as informações necessárias para que ele possa tomar a decisão correta na hora 

de investir. “Isso porque a reputação e a liquidez das ações estão diretamente relacionadas à 

segurança e à confiabilidade transmitidas aos acionistas e investidores” (PAVIN, 2005, p. 13). 

Nesse processo, o preço das ações oscila a todo instante – sobe para a empresa quando os 

investidores estão comprando e desce quando os investidores vendem. Para o investidor vale o 

desempenho futuro da organização e não o de “ontem”. Por isso, os profissionais de RI devem 

manter relações estreitas com os demais departamentos de comunicação da empresa para unificar 

o discurso e adotar as melhores práticas de transparência e ética na divulgação das informações. 

William F. Mahoney (1997, p. 5) destaca que as 

“relações com os investidores estão desempenhando um papel de importância 

crescente na ajuda aos investidores para conhecerem o suficiente sobre as 

empresas para tomarem as suas cruciais decisões de investimento”. 

 

2.2.2 – A comunicação on-line e os investidores (os sites de RI) 

Para alcançar esse objetivo, os profissionais de relações com investidores se valem de 

diversos recursos de comunicação, por exemplo: conferências, atendimento por telefone e e-mail. 

Outros meios podem ser ainda utilizados, como: cafés da manhã, reuniões na Apimec39 ou 

                                                 
37 Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. 
38 Material disponível no site do IBRI: www.ibri.com.br/conheca/index.asp. Acesso: 29/01/2007. 
39 Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. 
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individuais e envio de press-releases. Porém, segundo o resultado da segunda enquete sobre 

“Divulgação de Informações Contábeis40” realizada pelo IBRI sobre ações de comunicações com 

as empresas com capital aberto, a ferramenta mais importante para a comunicação é o site de RI – 

21,5% dos entrevistados responderam que a internet é o canal principal. 

A comunicação com os investidores e demais públicos de referência é fundamental para 

manter o processo de Governança Corporativa, pois é a única forma da organização transmitir 

para a sociedade suas atividades corporativas de maneira transparente e ética. Esse processo 

apresenta diversos desafios não só para o profissional de RI, como para os demais profissionais 

envolvidos com a política de comunicação de qualquer corporação. Sobretudo neste momento em 

que o mundo corporativo vive um cenário de transformações, aquisições e incorporações 

empresariais, fatores que afetam diretamente na implementação de uma política de gestão e de 

comunicação. Sobre este aspecto, as informações devem respeitar os princípios da quantidade e 

da qualidade. Nesse caso, segundo Mahoney (1997, p. 42), 

“a informação assume duas formas: a factual, informações expressas em 

números (quantitativa), que os analistas precisam para montar seu acervo de 

dados, efetuar as suas análises e tomar as suas decisões de investimento (...); e os 

insumos qualitativos que habilitam os analistas e investidores a dar maior peso e 

significado a tais números e suas recomendações”. 

 

Em agosto de 2005, uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência41 constatou que os 

sites de RI precisavam, naquela ocasião, melhorar sua usabilidade para atender à demanda 

crescente de internautas que buscavam informações sobre o mercado acionário. Na ocasião, o 

estudo denominado “Site Fácil – Melhores Práticas para Relações com Investidores”, combinou 

dados de diversas pesquisas do Grupo Ibope42 e analisou os sites das 20 maiores empresas em 

volume de negócios listados na Bovespa. 

Na ocasião, o coordenador da pesquisa, Alexandre Umberti, destacou que os sites de RI 

da Petrobras, Bradesco e Embratel eram os que apresentavam “as melhores soluções em design e 

conteúdo”. Ainda segundo Umberti, mesmo os sites que apresentavam a melhor acessibilidade 

possuíam alguns problemas básicos como banners desnecessários, publicavam imagens pesadas e 

                                                 
40 Disponível em www.ibri.com.br/pesquisas/resultado2enquete.asp. Acesso: 18/07/2006. 
41 Empresa do Grupo Ibope responsável por análises de cenário, comportamento de mercado e sociedade, 
auxiliando os clientes na elaboração de estratégias, nas decisões táticas e nos processos de inovação. 
42 Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. 
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páginas com longos conteúdos irrelevantes. Naquele ano, Umberti (2005) declarou que, nos 

EUA, 13,9 milhões de pessoas utilizam 

“sites de compra e venda de ações em junho – segundo o Ibope/NetRatings. Os 

dados de acesso em outros países mostram que a categoria de compra e venda de 

ações on-line está diretamente relacionada com o tamanho do mercado de 

capitais, o que indica que a internet será cada vez mais importante para o 

segmento no Brasil43”. 

 

No mesmo mês, a Bovespa divulgou que as transações via Home Broker44 alcançaram 

mais de R$ 2,9 bilhões. Esse valor equivalia, na ocasião, a 5% do giro financeiro da instituição. 

No mesmo ano, o Ibope Opinião realizou uma pesquisa para a Associação Nacional de Bancos45 

e constatou que 15% das pessoas físicas que investiam no mercado de ações citaram a internet 

como uma das principais fontes de informação. A mesma pesquisa constatou que, entre os 

executivos, esse número era ainda maior, representava 21%. 

Em 2006, o IBRI realizou a quarta enquete sobre “Divulgação de Informações Contábeis” 

com as empresas de capital aberto. A intenção do instituto era saber quais meios as organizações 

preferiam para se comunicar com o mercado na divulgação de seus resultados contábeis. 

Com relação à divulgação do Relatório Anual e Trimestral, 96% dos entrevistados 

declararam que preferem a divulgação on-line. Quando perguntados sobre as teleconferências, 

65% dos entrevistados declararam que utilizam o webcast e o telefone. Segundo os analistas de 

investimentos, o meio eletrônico é o mais rápido para obter informações. 

A internet é tempo real, ou seja, uma informação falsa, distorcida ou imprecisa é 

disseminada, via web, em questão de segundos para o mundo inteiro e pode liquidar os papéis de 

uma organização antes que seus executivos tenham a oportunidade de solucionar o problema. Por 

esse motivo, transparência e ética na informação – não só apenas nos sites de RI, mas em todos 

os canais de comunicação da empresa – se tornaram elementos estratégicos, competitivos e 

                                                 
43 Disponível em: http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp =6&proj=PortalI 
BOPE&pub=T&db=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=738B3838BA622FEB8325705E00
5415DA. Acesso: 6/12/2007. 
44 Sistema de transação financeira on-line para pessoas físicas. 
45 Disponível em: http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp= 6&proj= PortalI 
BOPE&pub=T&db=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=738B3838BA622FEB8325705E00
5415DA. Acesso: 6/12/2007. 
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permanentes. Devido à sua importância dentro do cenário corporativo, está na hora de as 

Relações com os Investidores se integrarem à comunicação empresarial de qualquer organização. 

Segundo Bueno46, 

“a comunicação empresarial (organizacional, corporativa ou institucional) 

compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e 

processos desenvolvidos para criar e manter a imagem de uma empresa ou 

entidade (sindicato, órgãos governamentais, ONGs, associações, universidades 

etc.) junto aos seus públicos de interesse (consumidores, empregados, 

formadores de opinião, classe política ou empresarial, acionistas, comunidade 

acadêmica ou financeira, jornalistas etc.) ou junto à opinião pública. Ela 

incorpora não apenas o aspecto meramente institucional (gestão, 

responsabilidade social, postura ética etc.), mas também a divulgação de seus 

produtos, marcas e serviços”. 

 

Se bem trabalhada, a informação pode ser fundamental na estratégia da empresa. O 

enfoque deste estudo é a comunicação on-line porque segundo o banco de dados da Bovespa47, 

atualmente 62,34% dos investidores individuais são adeptos do homebroker, ou seja, utilizam a 

internet para investir e buscar informações sobre as empresas que têm papéis negociados no 

mercado de capitais. Até dezembro de 2006, apenas 35,6% dos investidores individuais se 

utilizavam da rede de navegação virtual para fazer aplicações e se informar. 

 

2.2.3 – Perfil do investidor pessoa física 

Mas quem é o investidor individual também chamado de pessoa física? Hoje, segundo a 

Bovespa, é o terceiro maior grupo de investidores no mercado de capitais. Com a estabilidade 

financeira do País a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a cultura de 

investimentos sofreu alterações significativas. Segundo Pavin (2007)48, 

“até o final dos anos 1990 os cidadãos preferiam aplicar seus recursos em cadernetas 

de poupança ou em outros investimentos menos sensíveis à volatilidade do mercado 

financeiro. Impulsionados pela estabilidade provocada pelo reaquecimento da 

                                                 
46 Tema da primeira aula de comunicação empresarial a distância da Comtexto. Acesso: abril de 2006. 
47 http://www.comunique-se.com.br/produtos/saladeimprensa/adm/arq/arq_525_974.pdf. Acesso: 
09/11/2007. 
48 http://www.comunicacaoempresarial.com.br/revista/04/comunicacoes/comunica7.asp. Acesso: 
06/11/2007. 
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economia decorrente da grande liquidez do mercado internacional, as pessoas físicas 

migraram da tradicional “poupança” para investir em ações nas bolsas de valores – a 

exemplo do que acontece nos Estados Unidos e Europa”. 

 

A migração é tão expressiva que, em 2002, esses investidores somavam 85 mil pessoas e 

hoje o universo é de 310.625 (até outubro de 2007)49 – (quadro1). Desse total, 48,22% 

concentram-se em São Paulo, 27,48% no Rio de Janeiro, 5,4% em Minas Gerais e o restante está 

diluído nos demais Estados da federação (quadro 2). Os homens são a maioria, 77,94% (quadro 

2). Até junho de 2006, os investidores individuais eram responsáveis pela compra e venda de 

24,2% dos títulos negociados na Bovespa, perdendo apenas para os investidores institucionais 

(26,2%) e os estrangeiros (37,4%), que são a maioria. 

 

                                                 
49 Fonte: Assessoria de Imprensa da Bovespa. Acesso: 09/11/2007. 
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Quadro 1 – Evolução do investidor pessoa física 

Distribuição da participação de homens e mulheres 
no total de investidores pessoa física 

 Homens Mulheres Total PF 
 Qtd % Qtd % Qtd 

2002 70.219 82,37% 15.030 17,63% 85.249 
2003 69.753 81,60% 15.725 18,40% 85.478 
2004 94.434 80,77% 22.480 19,23% 116.914 
2005 122.220 78,76% 32.963 21,24% 155.183 
2006 171.717 78,18% 47.917 21,82% 219.634 

2007* 242.098 77,94% 68.527 22,06% 310.625 
*Posição de outubro de 2007 
Obs1.: Critério considera o CPF cadastrado em cada agente de custódia, ou seja, 
pode contabilizar o mesmo investidor, caso possua conta em mais de uma corretora 
Fonte: Bovespa 

 

 

 

Quadro 2 – Perfil por sexo* 

 
Investidores % 

Homens 242.098 77,94% 
Mulheres 68.527 22,06% 

Total 310.625 100% 
*Posição de outubro de 2007 
Fonte: Bovespa 

 

  

Quadro 3 – Perfil por faixa etária* 

 
Investidores Valor  

(R$ bilhões) % 

Até 10 anos 1.901 0,19 0,28% 
De 11 a 20 anos 54.159 1,97 2,84% 
De 21 a 30 anos 66.234 6,07 8,75% 
De 31 a 40 anos 57.572 9,39 13,54% 
De 41 a 50 anos 49.796 16,36 23,58% 
Mais de 50 anos 48.643 35,39 51,01% 

Total 278.305 69,38 100% 
*Posição de julho de 2007 
Fonte: Bovespa 
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Quadro 4 – Divisão geográfica* 

Estado Investidores* Valor 
(R$ bilhões) % 

SP 138.844 40,79 48,22% 
RJ 56.353 23,24 27,48% 
MG 22.607 4,57 5,40% 
RS 22.310 5,28 6,24% 
SC 10.882 2,40 2,84% 
PR 17.437 2,36 2,79% 
BA 6.174 1,41 1,67% 
DF 9.420 1,30 1,54% 
ES 6.621 0,97 1,15% 
PE 3.872 0,62 0,74% 
CE 2.421 0,40 0,48% 
GO 2.832 0,21 0,25% 
PB 1.212 0,13 0,15% 
MT 1.413 0,15 0,17% 
MS 1.477 0,17 0,20% 
PA 1.274 0,11 0,13% 
RN 1.138 0,09 0,11% 
AM 915 0,08 0,09% 
MA 874 0,12 0,14% 
AL 567 0,04 0,05% 
SE 694 0,06 0,07% 
PI 414 0,04 0,04% 
RO 353 0,03 0,03% 
AP 87 0,01 0,01% 
AC 119 0,00 0,01% 
RR 115 0,01 0,01% 
TO 200 0,01 0,01% 

TOTAL 310.625 84,59  
                  *Posição de outubro de 2007 

    Fonte: Bovespa 
 

 

É importante destacar que além do reaquecimento da economia, a popularização da 

Bovespa, até com o lançamento de suas próprias ações no mercado de capitais, em outubro deste 

ano, também colaborou para proporcionar uma aproximação da instituição com as pessoas 

físicas. 

Mesmo com a crescente popularização do mercado de capitais para o cidadão comum, 

Pavin questiona em seu artigo50: 

                                                 
50 http://www.comunicacaoempresarial.com.br/revista/04/comunicacoes/comunica7.asp. Acesso: 
06/11/2007. 
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“(...) será que a comunicação – corporativa, marketing, relações com investidores, 

interna e externa – dessas empresas está realmente preparada para atender às 

necessidades desse novo investidor? Segundo uma reportagem publicada na revista 

Capital Aberto de junho (edição 34 – págs. 48 a 50), com analistas de corretoras, 

gestores de recursos, representantes de associações de classe e um diretor de fundo de 

pensão, as empresas não estão dedicando atendimento diferenciado aos investidores 

pessoas físicas. Ao ser questionado sobre o assunto, um analista citou que “não falta 

quantidade de informação. O problema é a qualidade do que é divulgado”. Théo 

Rodrigues, diretor do Instituto Nacional de Investidores – INI, ressaltou que alguns 

profissionais de RI têm medo desses investidores (pessoa física): “ainda há o mito de 

que o investidor individual dá trabalho”. 

  

Dentro deste contexto, os sites de RI estão entre os principais canais de comunicação das 

empresas de capital aberto com seus investidores individuais. Por essa razão, optou-se por 

analisar se esse canal realmente atende às necessidades e as expectativas desse universo de 

investidores. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISE DOS SITES DE RI 

3.1 Metodologia 
Optou-se por analisar os sites de RI das 8151 empresas que aderiram ao Novo Mercado da 

Bovespa, pois segundo a própria legislação criada pela CVM, ao escolher esse segmento, essas 

organizações se comprometeram espontaneamente a adotar outras práticas de informação além 

das rígidas regras da Governança Corporativa. Isso significa que os canais de informação dessas 

organizações devem privilegiar a ética, a transparência e a eqüidade na sua comunicação, ou seja, 

atender – como já foi dito anteriormente – às necessidades e às expectativas de todos os públicos 

de referência. No caso do presente estudo, a escolha foi trabalhar apenas com o investidor pessoa 

física. 

O objetivo foi avaliar a clareza semântica, ou seja, a maneira como as informações são 

transmitidas para esse público, a acessibilidade desse canal de comunicação, como a quantidade 

de cliques necessária para ter acesso a qualquer informação e se os sites possuem espaços 

específicos para o investidor individual. A pesquisa também abordou se essas empresas investiam 

em comunicação antes de abrir o capital e se houve necessidade de ampliar os aportes para 

atender à demanda do Novo Mercado. 

O critério utilizado para selecionar as empresas foi a realização de um censo, ou seja, o 

envio de um questionário estruturado52 para todos os profissionais de Relações com Investidores 

das empresas citadas, solicitando que respondessem à pesquisa. Foram analisados apenas os sites 

das empresas que responderam. O questionário foi enviado no dia 23 de agosto de 2007, quinta-

feira. 

O modelo de questionário escolhido foi o auto-aplicado, devido às suas vantagens: 

- “possibilita alcançar um grande número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas numa área geográfica muito extensa, (...); 

- permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente; 

- não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado” (GIL, p. 128 e 129). 

 

                                                 
51 Até outubro de 2007. 
52 O questionário está disponível na p. 113, em Anexos. 
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Com relação às perguntas, o questionário foi elaborado com questões fechadas – à 

exceção de duas, que foram abertas. A ordenação das perguntas foi baseada na “técnica do funil, 

segundo a qual cada questão deve relacionar-se com a questão antecedente e apresentar maior 

especificidade” (GIL, p. 134). 

Antes de verificar a acessibilidade e a clareza semântica dos sites, foi analisada a 

construção das home pages e das demais páginas internas, o layout e a navegabilidade entre elas. 

A pesquisa53 se baseou nos conceitos adotados pelos autores Robin Williams e Steve Krug. Nesse 

sentido, as perguntas foram elaboradas com base nos quatro princípios básicos citados por Robin 

Williams no livro Design para Quem não É Designer, que devem existir em todo site que se 

propõe a ter um bom planejamento visual. 

“Contraste: evita elementos meramente similares em uma página. Se os 

elementos (tipo, cor, tamanho, espessura da linha, forma, espaço etc.) não 

forem os mesmos, diferencie-os completamente. O contraste costuma 

ser a mais importante atração visual de uma página – é o que faz o leitor, 

antes de qualquer coisa, olhar para ela. 

Repetição: repita os elementos visuais de design e espalhe-os pelo 

material. Você pode repetir a cor, a forma, a textura e as relações 

espaciais como a espessura, as fontes, os tamanhos, os conceitos gráficos 

etc. Isso cria uma organização e fortalece a unidade. 

Alinhamento: nade deve ser colocado arbitrariamente em uma página. 

Cada elemento deve ter uma ligação visual com outro elemento da 

página. Isso cria uma aparência limpa, sofisticada e suave. 

Proximidade: itens relacionados entre si devem ser agrupados. Quando 

vários itens estão próximos, tornam-se uma unidade visual integrada, e 

não várias unidades individualizadas. Isso ajuda a organizar as 

informações, reduz a desordem e oferece ao leitor uma estrutura clara” 

(Williams, p.13). 

 

 

 

                                                 
53 Disponível na p. 118, em Anexos. 
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3.2 Acessibilidade e clareza semântica 
Após analisar a construção, o layout, a estrutura e a navegabilidade dos sites, partiu-se 

para a pesquisa da acessibilidade e a clareza semântica das empresas54. Entende-se por 

acessibilidade nesse estudo a quantidade de cliques necessária para obter qualquer informação no 

site. Também pode ser adotado o termo “usabilidade”, pois a presente investigação está 

diretamente relacionada à praticidade de navegação do site. Quanto mais fácil e rápida for a 

navegação, melhor para o usuário, pois como relata Krug (2006, p.5), a questão é que, quando se 

está usando a web, 

“cada dúvida aumenta o nosso trabalho, distraindo nossa atenção da tarefa que estamos 

executando. As distrações podem ser pequenas, porém vão se avolumando e, às vezes, 

podem nos confundir. Como regra geral, as pessoas não gostam de ter de descobrir 

como fazer algo. O fato das pessoas que criaram o site não terem se importado em 

deixar as coisas óbvias – e fáceis – pode diminuir nossa confiança no site e em seus 

donos”. 

 

A usabilidade do site está diretamente relacionada à clareza semântica, pois os autores 

citados nesse capítulo defendem que três cliques são o ideal para chegar à informação desejada. 

Porém, Krug (2006, p.21) afirma que tendo em vista, o 

“número de cliques necessários para se chegar em ‘qualquer lugar’ parece um 

critério útil. Contudo, com o passar do tempo, concluí que o que realmente conta 

não é o número de cliques que preciso para chegar onde quero (embora existam 

limites), mas sim o quão difícil cada clique é – a quantidade de raciocínio 

necessário e de incerteza de estar fazendo a escolha certa”. 

 

Isso representa que a clareza das informações publicadas deve estar acima de qualquer 

preocupação do usuário em interpretar a todo momento siglas relacionadas com o mercado 

financeiro e o negócio da empresa. Sobretudo para compreender o significado dos jargões 

econômicos e as expressões em inglês, tão comuns nesse mercado. De modo geral, diz Krug 

(2006, p.21), 

“acho que é seguro dizer que os usuários não se incomodam com muitos cliques desde 

que cada um não dê trabalho e que eles não percam a confiança contínua de estar no 

                                                 
54 Disponível na p. 124, em Anexos. 
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caminho correto – seguindo o que Jared Spool chama de ‘o rastro da informação’. 

Acho que a regra básica poderia ser algo como ‘três cliques claros e sem ambigüidade 

equivalem a um que requeira raciocínio”. 

 

Por esse motivo, no corrente trabalho, entende-se por clareza semântica a quantidade de 

expressões ligadas à área financeira e em inglês localizadas nos textos selecionados. Na fase da 

pré-análise, foi feito o primeiro contato com os documentos, ou seja, com todos os textos 

relacionados à empresa, à Governança Corporativa, exigidos pela CVM e às informações 

espontâneas. Ao final da pré-análise, foi adotado o seguinte critério: avaliar somente os textos 

relativos à divulgação de resultados financeiros, como as informações trimestrais e anuais, as 

demonstrações financeiras e os prospectos de ofertas de ações. Esses textos foram escolhidos por 

serem os de menor acesso ao cidadão comum e por apresentarem a maior quantidade de 

expressões financeiras e em inglês. Como filtro, foi adotado o critério de até três expressões (em 

inglês ou específicas do setor financeiro) por texto analisado. 

Foi escolhida a análise de conteúdo, pois como bem define Berelson (apud GIL, 2006, p. 

165), 

“trata-se de uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade 

a interpretação destas mesmas comunicações”. 

 

Também foi considerado, nesse caso, se os sites publicam Glossários de termos 

relacionados à área de atuação da empresa e sobre o mercado financeiro – e Perguntas 

Freqüentes, ou seja, uma relação das dúvidas mais comuns entre os internautas. 

Claro que há exceções, porque determinados sites podem demorar a carregar as páginas e 

necessitar, dessa maneira, de uma navegação específica pela busca da informação. O que é 

necessário ter em mente é que na “internet, os competidores estão sempre a um clique de 

distância, de modo que, se você frustrar os usuários, eles irão para outro lugar” (Krug 2006, p.7). 

Os itens selecionados para a planilha utilizada nessa pesquisa foram retirados das regras 

criadas pela CVM e pela orientação da OCDE. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

4.1 – Sobre as empresas que responderam 
Como citado no capítulo anterior, foram escolhidas todas as empresas que pertencem ao 

Novo Mercado da Bovespa, ou seja, um universo de 81 organizações. As mensagens foram 

enviadas no dia 23 de agosto de 2007. A idéia foi encaminhar os e-mails na quinta-feira com o 

intuito de analisar a agilidade e o compromisso dos profissionais de RI em responder o 

questionário. Ao final do prazo estipulado (10 de setembro), 15 organizações haviam respondido 

às questões, ou seja, um retorno de 18,5%. Não foi recebida nenhuma resposta após o prazo 

estipulado. 

Conforme pode ser observado no quadro 5, entre as empresas que responderam, 46,6% 

pertencem ao setor de Construção e Transporte; esse porcentual significa que existe uma 

preocupação e uma tendência das empresas ligadas ao segmento de infra-estrutura de se 

comunicar com os públicos de referência. Dentro desse segmento, observou-se a falta de 

compromisso das empresas de energia e de transporte aéreo, que geralmente patrocinam eventos 

relacionados à Governança Corporativa.   

Duas das companhias que devolveram o questionário, 13,3% são da área de Tecnologia da 

Informação, duas pertencem ao setor Financeiro/Imobiliário e ainda há uma (6,6%) da área 

Financeira, uma de Fertilizantes, uma de Tecidos, Vestuário e Calçados e outra do setor de 

Alimentos, Carnes e Derivados. 

É também digno de nota a ausência de outras empresas, como as dos setores de 

Cosméticos e Financeiro, que tradicionalmente conquistam prêmios relacionados aos temas de 

Relações com Investidores e Governança Corporativa. O período escolhido para enviar os 

questionários foi exatamente aquele em que as empresas estão se preparando para divulgar as 

informações relativas ao terceiro trimestre de 2007. Logo, é o momento em que os departamentos 

de comunicação devem estar atentos para qualquer solicitação por parte de investidores, 

acionistas e demais públicos de referência. 
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Quadro 5 – Empresas por ramo de atividade 

 
 

 

 

Quadro 6 – Data da entrega das respostas 
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4.2 – Prazo para resposta 
Com relação ao prazo estimado para as respostas (quadro 6), o destaque foi a Companhia 

Brasileira de Desenvolvimento Imobiliário Turístico – Invest Tur. A empresa aderiu ao Novo 

Mercado em 14 de março e, mesmo encontrando-se ainda em fase pré-operacional, demonstrou 

que está comprometida com as rígidas práticas da Governança Corporativa e respondeu ao 

questionário no mesmo dia, poucas horas após o envio. A CR2 Empreendimentos Imobiliários 

S.A. e a Company responderam no dia seguinte (24/8). A General Shopping Brasil, mesmo 

estando em período de silêncio por ter realizado uma oferta pública de ações havia menos de um 

mês da data da pesquisa, enviou uma resposta no dia 26 de agosto (domingo), colocando-se à 

disposição para eventual estudo em outra data. 

A maior parte das empresas (60%) respondeu até o dia 27 de agosto, ou seja, na segunda-

feira. Foram elas: Banco do Brasil, Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos, 

Companhia de Concessões Rodoviárias – CCR, Grendene e Tecnisa. Outras as empresas que 

ainda responderam no mês de agosto (26,70%) foram: Gafisa (dia 28), Fertilizantes Heringer (dia 

29), Datasul (dia 30) e Log-in Logística Intermodal (dia 31). Apenas 13,30% das companhias 

responderam no mês de setembro: Rodobens Negócios Imobiliários e Perdigão, nos dias 8 e 10 

respectivamente. 

 

4.3 – Apresentação das empresas 

A seguir, a relação das empresas por ordem alfabética, por ramo de atividade e como são 

listadas no mercado de capitais (pela atividade principal). Também são apresentados os 

respectivos endereços eletrônicos, as homepages, ou seja, as primeiras páginas dos sites de 

Relação com Investidores e mais uma página interna de cada site. 

 

 

 

 

 

 


