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RESUMO

acordo com

• através dos

Procurou-se, neste trabalho, analisar o atual nível de disclosure das companhias 

abertas brasileiras, a partir de diversos enfoques:

• em nível legal ou formal, comparando as informações requeridas e a legislação 

básica da CVM - Comissão de Valores Mobiliários com as preceituadas pela 

SEC - Securities and Exchange Commission, nos Estados Unidos;

• em nível voluntário ou informal, efetuando análise de conteúdo dos relatórios 

de administração e reaplicando pesquisas sobre o nível de divulgação de 

informações voluntárias nos relatórios anuais;

Já na análise do disclosure voluntário ou informal, os resultados obtidos nas 

pesquisas aplicadas no mercado brasileiro permitiram concluir que:

No âmbito comparativo do disclosure legal ou formal entre os mercados brasileiro 

e americano constatou-se grande semelhança entre ambos os arcabouços 

regulatórios, entretanto com nível maior de detalhamento das informações 

periódicas requeridas no modelo dos Estados Unidos.

e sua

da descrição da situação recente dos diversos mercados - 

desenvolvidos e emergentes - vis-à-vis o panorama atual e problemas do 

mercado brasileiro; e apresentando também a importância dos veículos de 

disclosure, ou seja, a indústria de informações, e os impactos tecnológicos, na 

evolução do disclosure de companhias abertas.

• através da hierarquização das fontes de informação - legais e voluntárias - de 

a opinião de analistas de investimentos brasileiros

comparação com pesquisas similares efetuadas nos Estados Unidos e em 

Cingapura;
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• os relatórios da administração de companhias abertas brasileiras possuem 

pouca transparência, quando comparados com os de empresas americanas, 

raramente apresentando previsões de desempenho ou cenários prospectivos;

• existe relação não-linear positiva e significante entre o nível de divulgação de 

informações e o tamanho das empresas;

• existe relação positiva entre a volatilidade dos preços das ações e o nível de 

divulgação de informações voluntárias;

• os analistas de investimentos priorizam contatos pessoais com companhias 

abertas, como a principal fonte de informação e admitem que o nível de inside 

Information no Brasil é elevado.

• houve significativo crescimento no nível de divulgação de informações 

voluntárias entre os triênios 1984-1986 e 1992-1994;
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ABSTRACT

• ranking of the sources of information - both legal and voluntary - according to 

the opinion of Brazilian investment analysts, and its comparison with similar 

surveys done in the USA and Singapore;

On the other hand, in the analysis of voluntary disclosure, the results on Brazilian 

surveys let us conclude that:

• legal or formal approach - comparing the requested information and basic 

regulation between CVM - Brazilian Securities and Exchange Commission and 
SEC;

• the presidenfs letters in Brazil are not very conclusive, when compared with 

American ones, and they seldom present forecasts or performance estimates;

• there was a significant increase of the voluntary disclosure levei between 

annual reports of 1984-1986 and 1992-1994;

In this work, we tried to analyze the current levei of corporate disclosure of 

Brazilian public companies, with the following focuses:

• voluntary or informal approach - doing content analysis of the presidenfs letters 

and re-applying surveys about the evaluation of voluntary disclosure in the 

annual reports;

About the comparison of legal disclosure between Brazilian and American 

markets, we concluded that there are similarities in both regulations, but with more 

details in the SEC’s periodic reporting requirements.

• recent situation of different developed and emerging markets, linking them to 

the current scenario and problems of the Brazilian market, and showing the 

importance of the industry of information and technological advances in the 

corporate disclosure evolution.
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• there is a link between the levei of voluntary disclosure and the size of the 

companies;

• there is a positive correlation between the stock prices volatility and the levei of 

voluntary disclosure;

• the Brazilian investment analysts indicate that personal meetings with the key 

executives of the public companies are the most important source of Information 

in Brazil, and they also think that the levei of inside Information in Brazil is still 

high.



CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO

1. Um panorama da questão do disclosure

Muitos argumentam contra o princípio do disclosure por ser o preparo de 

registros, relatórios, prospectos etc. excessivamente oneroso para as companhias 

abertas, exigindo tempo e trabalho de diretores e empregados fora da rotina 

normal, além de demandar trabalhos complementares de avaliadores, advogados, 

contadores entre outros peritos. O investidor padrão, em cujo beneficio são feitos 

tais gastos, na maioria das vezes não dispõe da experiência necessária para 

entender e avaliar as informações que recebe. Portanto, conclui o argumento, os

Pode-se definir disclosure, em Finanças, como sendo qualquer divulgação 

deliberada de informação da empresa para o mercado, seja quantitativa ou 

qualitativa, requerida ou voluntária, via canais formais ou informais. Esta pesquisa 

abordará o disclosure, ou seja, a transparência do mercado acionário brasileiro, 

dentro de um contexto comparativo, descrevendo o relacionamento das 

companhias com a comunidade financeira em geral, representada por 

investidores, bancos, consultores, bolsas de valores, entidades fiscalizadoras, 

etc. Traçará, também, quadros comparativos entre arcabouços regulatórios do 

Brasil e dos mercados de capitais já consolidados.

A divulgação de informações relativas aos títulos emitidos pelas empresas e 

informações sobre os mercados constitui o instrumento mais eficiente de 

regulamentação, à medida em que salvaguarda os interesses do investidor, ao 

colocar a seu alcance todos os fatos necessários à avaliação racional do valor 

dos títulos.
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as

gastos de tempo, dinheiro e trabalho exigidos para o preparo e a apresentação de 

tais informações aos investidores representam desperdício econômico.

Os que tentam derrubar a argumentação desfavorável ao disclosure afirmam, em 

primeiro lugar, que a obrigatoriedade imposta aos emissores de ações de fornecer 

informações completas constantemente age como poderoso mecanismo 

preventivo de fraudes e impede os emissores de praticarem preços excessivos 

(Mendelson, 1975). Em segundo lugar, o fato de o investidor médio ser incapaz 

de analisar os relatórios ou prospectos não significa que eles sejam desprovidos 

de utilidade. Bancos de investimentos, sociedades corretoras e distribuidoras, 

consultores, agentes autônomos, analistas de mercados e as próprias 

publicações especializadas estão plenamente habilitadas a exercer esta função 

de análise das informações1.

Adicionalmente, opiniões contrárias ao disclosure abordam a questão dos custos 

indiretos nos quais as empresas incorrem quando disseminam informações sobre 

suas atividades, perdendo competitividade ao passarem informações 

operacionais e estratégicas à concorrência (Amernic & Maiocco, 1981).

A favor do disclosure também encontra-se a proposição de Copeland et aí. 

(1994:3) que afirma ser principal objetivo de todos os negócios a "maximização do 

valor para os acionistas”2. O insucesso desta meta deve resultar em pressões do 

conselho de administração e dos acionistas, podendo inclusive ocasionar 

tentativas agressivas de take-over. Em países onde o sistema econômico não se 

baseia na maximização do valor para os acionistas, o baixo retorno do 

investimento pode gerar fuga de capital para economias mais abertas, tendência 

observada com a crescente globalização dos mercados financeiros. Assim, o 

disclosure é um dos pressupostos básicos para que o valor para os acionistas 

seja maximizado, pois através dele pode-se avaliar uma companhia aberta,

1 O crescimento da participação de investidores institucionais nas Bolsas reforça esta tese. 
Segundo relatórios da CVM, em janeiro de 1986, investidores individuais respondiam por 38,6% 
do mercado acionário brasileiro, contra 22,4% dos investidores institucionais e bancos. Já dados 
recentes, de abril de 1995, situavam os investidores individuais, pessoas físicas, em apenas 
13,8% contra 53,5% das instituições. Se fossem agregados os investidores estrangeiros, esta 
participação ainda subiría para 82,2% (Revista Bovespa, abr. 1995, p.5).

2 Os autores ressaltam que em determinados países outros objetivos, atendendo a interesses do 
governo ou dos trabalhadores, ainda são priorizados.



levando-se em conta o custo de oportunidade e o prêmio pelo risco, conforme 

demonstram Tertuliano et al. (1993). O prêmio pelo risco da avaliação de 

variáveis, como liquidez da ação, qualidade da administração e confiabilidade das 

informações prestadas pela empresa, com reflexos na projeção de resultados, 

tende a ser mais alto quanto pior a avaliação de cada uma dessas variáveis. 

Consequentemente, uma companhia aberta com disclosure insatisfatório será 

penalizada pelos investidores com o deságio do seu preço-justo, ou seja, por um 

prêmio pelo risco maior.

Finalizando a sustentação do princípio de disclosure, deve-se atentar para sua 

decisiva influência no sentido de se ter um mercado eficiente em sua acepção 

teórica. Segundo Brealey & Myers (1988:112), lim mercado é dito eficiente 

quando todos os participantes possuem acesso de forma ampla e livre às 

informações e, portanto, os preços dos ativos nele negociados refletem todas as 

informações disponíveis”.

Com relação à eficiência do mercado, Santos (1978:11-12) comenta que "a 

existência de sistemas de informações aptos a recolher, tratar e disseminar 

informações geradas pelas empresas emissoras ou por outras fontes, não implica 

necessariamente, que o mercado possa ser categorizado como eficiente. Ao 

sistema de informações deve corresponder um esforço de análise de investimento 

capaz de interpretá-las e utilizá-las no processo decisório. À medida que o 

sistema de informações torna-se mais abrangente, que aumenta qualitativa e 

quantitativamente o fluxo de informações geradas e sofisticam-se os meios e 

técnicas de avaliação e gestão utilizados pelos profissionais do mercado, mais 

difícil se torna para o investidor não-técnico acumular e interpretar informações, 

utilizando-as com o objetivo de definir e implementar uma política de 

investimentos ajustada a seus objetivos e disponibilidades. Essa tarefa tende a 

ser progressivamente preenchida pelos profissionais do mercado - aí incluídos os 

analistas de investimentos, administradores de carteiras e consultores 

financeiros". Assim, quanto maior for a profissionalização do analista de 

informações, servindo tanto ao investidor institucional quanto ao individual, 

provavelmente maior será a eficiência do mercado.
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Portanto, depreende-se, ainda de acordo com Garcia (1993), que o peso do 

disclosure nos Estados Unidos é significante, pois:

• as companhias são obrigadas a divulgar volumosa quantidade de informações 

sobre elas próprias, seus empreendimentos e suas condições financeiras 

antes de se tornarem companhias abertas;

Ainda no contexto da hipótese do mercado eficiente, o conceito de eficiência está 

estreitamente relacionado à forma com que os preços refletem o valor das ações. 

O nível de eficiência do mercado está associado à velocidade segundo a qual os 

preços dos títulos reagem à divulgação de novas informações. Kuehner 

(1978:1226) observa que "(...) tal eficiência produzirá preços apropriados em 

termos do conhecimento corrente, e que os investidores estarão menos sujeitos a 

investimentos imprudentes. Corolariamente os investidores terão menores 

oportunidades de descobrir opções de investimento capazes de gerar taxas de 

retorno extraordinárias".

Cabe aqui destacar que só recentemente a hipótese de mercado eficiente foi 

aceita pela Suprema Corte americana. Segundo Garcia (1993:13), para reclamar 

indenizações em processos de disclosure antes de 1988, os investidores tinham 

de provar não apenas que a informação divulgada pela empresa era falsa ou 

havia sido manipulada mas, também, que haviam efetivamente se guiado por ela 

em suas transações acionárias. Nesse ano, com a aceitação da hipótese de 

mercado eficiente por parte da Suprema Corte, tal requerimento foi modificado. 

Se, de fato, o preço de uma ação em um mercado público reflete toda a 

informação disponível naquele momento, qualquer um pode ser lesado caso não 

tenha tido ciência da incorreção ou deficiência dos dados divulgados. Isso porque 

tal atitude levaria a ação a ser cotada a um preço dissociado da realidade. Tal 

conceito pode ser entendido pela Fraud-on-the-Market Theory, ou seja fraude sob 

a acepção da teoria dos mercados eficientes: "Informações enganosas lesam 

compradores de ações mesmo se tais compradores não basearem suas compras 

diretamente nos equívocos veiculados".
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• as companhias aprovadas como abertas, devem manter fluxo contínuo de 

informações através de formulários e relatórios periódicos, prescritos pela 

SEC (Secunties and Exchange Commission)-,

Em contraposição ao americano, "o mais amplo, complexo, dinâmico e eficiente 

mercado de ações do mundo" (Santos, 1978:21), mercados de capitais incipientes 

e/ou pouco evoluídos em outros países colocam perante os seus participantes 

condições extremamente precárias no que concerne à qualidade de disclosure ou 

do sistema de informações, caracterizando forte indício de ineficiência de 

mercado. Nestas condições, determinados investidores se beneficiam do acesso 

privilegiado a informações tardiamente tornadas públicas, auferindo retornos

Entretanto, o objetivo maior foi atingido: a confiança no mercado acionário 

americano foi restaurada e mantida. Em 1994 mais de 50 milhões de cidadãos, 

representando mais de um quinto da população dos Estados Unidos, possuíam 

ações. Estes investidores individuais totalizavam investimentos de US$ 3 trilhões, 

enquanto os institucionais respondiam por igual valor, resultando num mercado 

de US$ 6 trilhões3. E mesmo a crise da Bolsa de Nova York ocorrida em 1987, 

por mais dramática que tenha sido, não abalou a confiabilidade que o disclosure 

conferiu ao mercado de capitais americano.

Nos Estados Unidos muito se tem discutido sobre o ônus da política de disclosure 

incidente sobre as companhias abertas. Gradativamente, desde a década de 30, 

o sistema de disclosure foi gradativamente se tornando mais complexo e confuso, 

tornando-se "mais arte do que ciência" (Garcia, 1993:14). O distinto 

comportamento das companhias abertas frente ao corporate disclosure explica em 

grande parte porque algumas ações refletem mais acuradamente seus valores 

intrínsecos, enquanto outras apresentam grandes desvios com relação aos seus 

valores reais.

• as responsabilidades da companhia estendem-se além dos próprios acionistas 

para abranger todo o mercado. A ausência da informação relevante, ou a sua 

divulgação equivocada, estará fraudando não apenas seus acionistas, mas 

também o mercado como um todo.

3 1995 Securities Industry Association Fact Book, p. 36.
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extraordinários em suas aplicações em detrimento de outros que, menos 

informados, são levados a atitudes que acabam por se configurar como danosas 

aos respectivos patrimônios: "O problema é agravado quando o sistema não 

dispõe de regras e instrumentos eficientes, capazes de coibir ou penalizar a 

ocorrência de práticas manipulatórias envolvendo operações em que os agentes 

participantes fazem uso de informações a que tem acesso privilegiado" (Santos, 

1978:14).



7

2. Situação-problema e objetivos

de

Na vertente do disclosure voluntário, o trabalho apresentará um levantamento 

bibliográfico, seguido da reaplicação das pesquisas realizadas por Almeida 

(1988) e Beuren (1991) analisando a divulgação de informações voluntárias por 

companhias abertas industriais no Brasil.

Confrontando as duas fontes de disclosure, será realizada no mercado brasileiro 

pesquisa sobre a hierarquização das diversas fontes de informações, segundo a

Um dos objetivos deste trabalho será estudar o estágio de disclosure, no Brasil, 

tanto legal quanto voluntário, comparando-o com o que ocorre nos Estados 

Unidos e em alguns mercados desenvolvidos e emergentes. Além disso, 

comparar as duas fontes de disclosure e examinar a existência de evidências de 

alguma relação entre a volatilidade dos preços das ações e a política de 

disclosure das empresas.

No segmento de disclosure legal, apresentar-se-á sua evolução histórica, tanto 

nos Estados Unidos quanto no Brasil, detalhando fatos geradores, cronologia de 

leis, aperfeiçoamento de sistemas de informações, transformações das Bolsas e 

do perfil dos investidores, casos rumorosos etc. Também serão analisadas 

estruturas regulatórias, práticas legais e conteúdo das informações requeridas 

pela SEC e pela CVM. Adicionalmente, será traçado um quadro da situação 

recente do disclosure nos mercados desenvolvidos em contraposição aos 

mercados emergentes, detalhando ainda a importância dos veículos 

disclosure, ou seja, a indústria da informação, e os impactos tecnológicos no 

aprimoramento do sistema.

A situação-problema levantada refere-se à avaliação do atual estágio de 

disclosure das companhias abertas no mercado de capitais brasileiro e sua 

evolução, abordando tanto o disclosure legal quanto o voluntário, tomando-se por 

referencial outros mercados de capitais, como o dos Estados Unidos - 

considerado mercado modelo - e os demais mercados emergentes, que 

juntamente com o Brasil, competem por capital estrangeiro.
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Por fim, buscar-se-ão evidências de que a falta de transparência das companhias 

abertas brasileiras é, também, causa do elevado risco das Bolsas domésticas, 

aumentando a volatilidade dos preços das ações.

opinião de analistas e demais agentes do mercado de capitais, seguindo 

metodologia de trabalhos anteriores aplicados nos Estados Unidos (Weber, 1984) 

e em Cingapura (Bauman, 1989).

Levantamento bibliográfico preliminar demonstra a atualidade da questão da 

pesquisa. Houve aumento expressivo de trabalhos acadêmicos sobre dísclosure 

nos Estados Unidos a partir da década de 80, em contraposição ao que se 

observa no Brasil: a carência crônica de publicações acadêmicas voltadas mais 

especificamente para o tema.4

Acredita-se que o desenvolvimento do trabalho está plenamente justificado 

quando se leva em conta a função dos mercados de capitais, que cumprem a 

importante função de transferir recursos no tempo, alocando a poupança 

disponível ás oportunidades de investimento existentes. É socialmente relevante 

que tal função seja cumprida com eficiência, fazendo com que a poupança seja 

canalizada mais intensamente para as melhores oportunidades de investimento. A 

prática do full disclosure, conforme comprova a experiência americana, é 

fundamental à eficiência alocacional da economia. Ou seja, "a alocação eficiente 

de recursos numa economia de mercado tem como pré-condições a existência de 

um sistema de informações confiável e oportuno" (CVM, 1979:3).

Portanto, o objetivo deste trabalho não é apenas montar uma estrutura teórica, 

mas apresentar resultados e conclusões que possam subsidiar o aprimoramento 

do mercado de capitais nacional. Adotar-se-á, em determinados momentos, o 

mercado acionário americano como ponto referencial, pela posição privilegiada 

que ocupa no cenário financeiro internacional. O grande porte do mercado de 

capitais americano promove melhoria na eficácia da alocação de recursos à 

medida em que a concorrência entre os agentes financeiros pode ser conduzida 

não só minimizando conflitos de interesse, mas também, cumulativamente,

4 A FGV-RJ, a UFRJ e o IBMEC constituem louváveis exceções, reunindo praticamente todos os 
trabalhos científicos sobre disclosure no Brasil, conforme levantamento bibliográfico realizado.
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Outra justificativa para o escopo do trabalho advém da crescente globalização 

dos mercados acionários, com número crescente de companhias presentes em 

Bolsas de Valores estrangeiras5. Isto leva a um esforço de coordenação 

internacional das exigências de disclosure, por parte das Bolsas, através da 

Federation Internationale des Bourses de Valeurs, e da Organização Internacional

É preciso notar que efeitos danosos à credibilidade do mercado têm origem não 

só na má qualidade da informação gerada mas, sobretudo, no tempo que o 

sistema de informações requisita para transmiti-la ao mercado. Retornos 

extraordinários normalmente são obtidos não devido à posse exclusiva de uma 

informação relevante, mas ao acesso desta informação por parte de alguns 

investidores antes de sua disseminação pelo mercado.

absorvendo custos relativamente marginais em termos de disclosure e custos de 
intermediação e administração.

Se o investidor vende ou compra uma ação de alguém, cujo nível de informação 

supera aquele de conhecimento público a respeito da empresa emissora ou de 

qualquer outro fator capaz de alterar significativamente as perspectivas do 

emissor, estará, do ponto de vista econômico, assumindo uma perda cujo valor 

pode ser atribuído à ineficiência do sistema de informações. Isso porque o preço 

pelo qual a operação foi realizada não incorpora aquela informação relevante em 

nível dos agentes econômicos - compradores e vendedores - que dela 

participaram. Este é o custo de agency que ocorre na ausência de full disclosure.

5 Em 1993, uma em cada cinco transações acionárias no mundo envolvia investidores e 
empresas de países distintos (Wilson, 1993), tendência esta que vem se fortalecendo 
rapidamente.

Por outro lado, em mercados de capitais menos desenvolvidos, como o caso do 

Brasil, os ganhos em eficiência podem representar grandes conquistas de 

credibilidade a juízo do público investidor. A busca do adequado fluxo de 

informações e de sua ampla disseminação por todo o mercado assume 

importância fundamental nesse contexto, pois a igualdade de condições no 

acesso a informações, utilizadas por todos os investidores no processo decisório, 

é a condição sine que non de conquista da credibilidade do público no mercado 

acionário.
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a

das Comissões de Valores (IOSCO). Mesmo por parte da comunidade financeira 

como um todo existe tal exigência, no sentido de se promover fluxo livre de 

investimentos internacionais.

Como argumento final à relevância do trabalho acadêmico proposto, cabe 

destacar o grande envolvimento do tema com as matérias ministradas no Curso 

de Administração de Empresas, como Mercado de Capitais, Economia de 

Empresas, Finanças das Empresas Multinacionais, Planejamento 

Estratégico, Sistemas de Informações, Desenvolvimento Organizacional, 
Fusões, Aquisições e Avaliação de Empresas entre outras. Deve-se ressaltar 

também as interdependências com áreas de conhecimento dos Cursos de Direito, 

Economia e Contabilidade (destacando-se a cadeira de Análise dos 

Demonstrativos Financeiros).
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3. Organização do estudo

a

Identificados os objetivos e a situação-problema da pesquisa, faz-se necessário 

apresentar a organização do trabalho, o que, juntamente com a metodologia, 

completa o primeiro capítulo.

No capítulo II traça-se a evolução histórica do disclosure tanto nos Estados 

Unidos quanto no Brasil, levantando-se os fatos desencadeadores, a cronologia 

regulatória, o gradativo aprimoramento do sistema de informações, 

consolidação das Bolsas de Valores e a mudança do perfil dos investidores.

Subsequentemente, o disclosure legal ou formal é abordado no capítulo III, 

abrangendo os atuais requerimentos de informações expedidos pelas comissões 

de valores mobiliários dos Estados Unidos e do Brasil. Nestes documentos, as 

companhias abertas devem prestar informações sobre questões específicas, a 

exemplo de descrição de suas atividades, quadros administrativos, desempenho 

econômico-financeiro, comentários sobre resultados operacionais, perspectivas 

entre outros itens. Formulários prescritos pela SEC e CVM, arcabouços 

regulatórios e práticas legais são descritos e submetidos à análise comparativa.

A abordagem do disclosure voluntário ou informal é tratada no capítulo IV, por 

ser a continuação natural da pesquisa. O disclosure voluntário ou informal é 

menos quantificável que o legal ou formal, resultando maiores questionamentos 

entre as companhias abertas e os investidores. Envolve press-releases, 

informações não-obrigatórias inseridas nos relatórios anuais, materiais de 

marketing corporativo, reuniões com analistas de investimentos e contatos diretos 

com acionistas. Adicionalmente, pode-se agregar negociações trabalhistas, 

campanhas publicitárias e outras formas de divulgação não-direcionadas à 

comunidade financeira, mas que são filtradas pelos investidores. Neste capítulo 
será também apresentada uma revisão bibliográfica, dada a existência de grande 

quantidade de trabalhos acadêmicos realizados fora do Brasil dedicados ao tema. 

Em seguida, analisar-se-á com maior grau de detalhamento o conteúdo dos 

relatórios de administração, um dos principais veículos do disclosure voluntário.
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Dando sequência ao estudo das diversas fontes de informações formais e 

informais, visando à avaliação do grau de importância que os analistas de 

investimentos atribuem a cada uma delas quando decidem quais ações comprar, 

vender ou manter, o capítulo V dedica-se especificamente à hierarquização das 

fontes de disclosure. Descreve a aplicação, no Brasil, de questionário similar 

aos que foram utilizados nos Estados Unidos (Weber, 1984) e em Cingapura 

(Bauman, 1989), comparando-se, portanto, os resultados aqui obtidos com um 

mercado já consolidado e com um emerging market detentor de uma das Bolsas 

mais ativas do mundo.

Será apresentada, ainda, a reaplicação das pesquisas de Almeida (1988) e 

Beuren (1991), procurando-se apurar a evolução do nível de divulgação de 

informações voluntárias ao longo do tempo; a relação entre o nível de divulgação 

de informações voluntárias e o tamanho das empresas; e, a relação entre o grau 

de importância dos itens de informação, segundo a opinião dos analistas de 

investimentos, e a frequência com que são divulgados nos relatórios anuais das 
companhias abertas.

O último capítulo é destinado às conclusões: evidencia os aspectos mais 

importantes da pesquisa enunciando as inferências em face dos resultados 

obtidos e apresenta críticas e sugestões que possam subsidiar o aprimoramento 

do mercado de capitais nacional sugerindo pesquisas adicionais.

No capítulo VI é abordada a situação recente do disclosure nos diversos 

mercados - desenvolvidos e emergentes - descrevendo casos recentes, 

mudanças regulatórias e problemas de disclosure. Procura-se tipificar diferentes 

níveis de disclosure entre os países e o posicionamento do Brasil no contexto 

internacional.

Outro tópico relevante, apresentado no capítulo VII, versa sobre veículos de 

disclosure e impactos tecnológicos, discorrendo sobre a indústria da 

informação como importante veículo de disclosure, impactos tecnológicos na 

informática e telecomunicações influenciando o aprimoramento do disclosure. 

Finaliza-se com a exposição de dois casos: Agência Bloomberg, nos Estados 

Unidos, e Economática, no Brasil.
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4. Metodologia

No caso do levantamento similar ao feito por McConnel (1986) no mercado 

americano, procedeu-se à análise de conteúdo6 dos relatórios da administração, 

inseridos nos relatórios anuais de 1993, de uma amostra aleatória formada por 20 

empresas cujas ações tiveram desempenho superior ao do Ibovespa em 1994, e 

por outras 20, com comportamento oposto, ou seja, desempenho negativo com 

relação ao índice da Bolsa de Valores de São Paulo naquele ano. Tal análise de

Já no estudo do disclosure voluntário adota-se metodologia similar à maioria das 

pesquisas realizadas em outros países, de forma a facilitar a comparação de 

resultados sempre que possível. Dessa forma, mesmo contendo uma abordagem 

descritiva, o tópico inclui experimentações. O primeiro experimento é a aplicação 

da metodologia de McConnel (1986) em uma amostra de relatórios anuais de 

companhias abertas brasileiras. O segundo, consiste na reaplicação das 

pesquisas de Almeida (1988) e Beuren (1991). Por fim, a terceira investigação 

experimental constitui a aplicação, no mercado brasileiro, de questionários sobre 

hierarquização das fontes de disclosure, seguindo pesquisas já realizadas nos 

Estados Unidos (Weber, 1984) e em Cingapura (Bauman, 1989).

O trabalho contém tanto investigação experimental quanto não-experimental. A 

pesquisa não-experimental prevalece no desenvolvimento da evolução histórica 

do disclosure, na exposição sobre o disclosure legal ou formal, na análise da 

situação do disclosure nos diversos mercados e na descrição dos veículos de 

disclosure e impactos tecnológicos. Tal abordagem será caracterizada por 

pesquisa bibliográfica e terá tratamento descritivo.

Primeiramente, foi realizado um estudo exploratório sobre o assunto a ser 

desenvolvido. Levantamento bibliográfico preliminar mostrou a viabilidade da 

abordagem comparativa, dada a quantidade de pesquisas acadêmicas enfocando 
o tema.

6 Técnica largamente utilizada nas Ciências Sociais, consistindo na enumeração sistemática, 
codificação e classificação de palavras e frases com o propósito de se analisar o conteúdo da 
mensagem.
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conteúdo teve por objetivo avaliar sinalizações prospectivas de desempenho da 

empresa dentro das mensagens dos seus administradores.

Como sinalizações do possível desempenho futuro das companhias, citamos 

como exemplos: projeções de produção e de vendas, variações do nível de 

encomendas, perspectivas de modificação das margens de comercialização, 

tendência do custo de produção, expectativas sobre o comportamento futuro da 

demanda e dos preços de venda, retorno esperado dos investimentos em curso, 

evolução prevista do endividamento e seu custo, impactos cambiais possíveis 

sobre o resultado da empresa, participação de mercado pretendida etc.

Hipótese 1 - Houve aumento do nível de divulgação de informações voluntárias ao 

longo do tempo.

Hipótese 2 - Existe relação não-linear significativa entre o nível de divulgação das 

informações voluntárias e o tamanho das empresas.

Hipótese 3 - Existe relação positiva significativa entre o grau de importância dos 

itens de informação voluntária, segundo a opinião dos analistas de investimentos 

(Gj), e a freqüência com que são divulgados nos relatórios anuais.

A variável G(, grau de importância do item de informação voluntária i, baseou-se 

no uso de um indicador construído por Almeida (1988) e detalhado no capítulo IV. 

O tamanho das empresas, outra variável da pesquisa, foi obtido por meio dos 

valores de ativo total e patrimônio líquido constantes das demonstrações 

financeiras. Por fim, a frequência de divulgação do item de informação voluntária i

Já a reapliação das pesquisas de Almeida (1988) e Beuren (1991) consistiu na 

repetição dos seguintes testes de hipóteses sobre a evolução do dísclosure 

voluntário nos relatórios anuais de companhias abertas brasileiras dos exercícios 

de 1992 a 1994:

Foi ainda agregada a hipótese, não testada anteriormente, de que existe 

associação negativa significativa entre a volatidade das ações das empresas 
analisadas e os respectivos níveis de divulgação de informações voluntárias, 

conforme deduziram empiricamente Singhvi & Desai (1971).
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Para proceder-se à coleta de dados, partiu-se da mesma seleção de empresas 

dos dois estudos anteriores, totalizando 60 companhias abertas. Destas, nove 

foram excluídas por terem cancelado seus registros junto a Bolsa de Valores de 

São Paulo. Definida a amostra, foi enviada a correspondência, na qual era 

solicitada a remessa dos três últimos relatórios anuais, com um índice de resposta 

de 68,6% (35 empresas). No esforço de ampliar o tamanho da amostra, remeteu- 

se mais quinze correspondências para outras companhias abertas escolhidas 

aleatoriamente, obtendo-se o índice de retorno de 40% (6 empresas).

O questionário, composto de perguntas abertas e fechadas, foi enviado via fax a 

229 analistas de investimentos - de São Paulo e do Rio de Janeiro - associados 
da ABAMEC (Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais), com 

índice de retorno de 20,1%. Além da análise em separado do caso brasileiro, 

procedeu-se ao cálculo do coeficiente de correlação entre os três mercados 

pesquisados.

Finalmente, no terceiro experimento, a montagem do ranking das fontes de 

disclosure legal e voluntário envolveu a aplicação de um questionário (anexo I), 

elaborado nos moldes dos aplicados por Weber (1984) no mercado americano e 

por Bauman (1989) em Cingapura. A adaptação feita desses instrumentos 

respeitou as particularidades do mercado brasileiro, incluindo a enunciação dos 

seus principais representantes da indústria da informações, ou seja, dos veículos 

de disclosure.

no ano a foi obtida pelo somatório da variável dummy para as empresas da 

amostra, á qual se atribuía valor 1 quando o item de informação i encontrava-se 

presente no relatório anual da empresa j no ano a.

Apesar da predominância de medidas em escala ordinal, que a princípio 

recomendam técnicas estatísticas não-paramétricas, nesta pesquisa procedeu-se 

ao cálculo do coeficiente de correlação simples de Pearson (técnica estatística 

paramétrica) na resolução dos testes de hipóteses construídos, prática comum 

nas Ciências Sociais, assumida nos trabalhos de Almeida (1988) e de Beuren 

(1991), e justificada por Kerlinger (1973).
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• As estruturas dos mercados acionários americano e brasileiro e o papel do 

sistema de informações são abordados por Santos (1978). Mundheim (1975) 

relata o interesse da SEC no aperfeiçoamento das exigências de disclosure; 

Eizirik (1976) descreve e analisa as principais tendências da evolução da 

legislação americana de Mercado de Capitais. Castro (1974), Friend (1975), 

Levine (1988) e Brown (1989) discorrem sobre a estrutura regulatória do 

disclosure nos Estados Unidos.

• A avaliação do nível de divulgação de informações nos relatórios anuais foi 

realizada por Singhvi & Desai (1971) e Buzby (1974) em empresas industriais 

americanas; Barret (1977) nas maiores empresas de capital aberto de sete 

países (França, Alemanha, Holanda, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e 

Japão); Firth (1979) em empresas industriais britânicas; Ferreira (1980) em 

empresas de vários setores de atividade que tinham suas ações cotadas na 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro; Amernic & Maiocco (1981) em empresas 

industriais canadenses; Firer & Meth (1985) em companhias industriais da 
África do Sul; Chow & Wong-Boren (1987) em empresa industriais mexicanas; 

Meek & Gray (1989) em companhias européias listadas na Bolsa de Londres; 

e Almeida (1988) e Beuren (1991) em empresas industriais brasileiras.

A seguir, apresenta-se a revisão de literatura realizada para a elaboração deste 
trabalho:

• A hierarquização das fontes de disclosure é pesquisada por Weber (1984) no 

mercado americano, e por Bauman (1989) em Cingapura. McConnel (1986)

• A importância do disclosure no contexto do mercado de capitais é discutida por 

Mendelson (1975), que levanta argumentos dos que se posicionam favorável e 

desfavoravelmente à sua prática: e por Mundheim (1975), que discorre sobre o 

disclosure dirigido ao investidor sofisticado. A teoria dos mercados eficientes é 

encontrada em Brealey & Myers (1988). Kuehner (1978) e Garcia (1993) 

relacionam a teoria de eficiência do mercado com os fundamentos do 

disclosure. Já Tertuliano et aí. (1993) e Copeland et al. (1994) abordam a 

avaliação de companhias abertas e a maximização do valor para o acionista.
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• Avanços regulatórios e avaliação do disclosure são discorridos por Crossman 

(1994) na Rússia, Etches (1994) em Hong Kong, Garside (1994) na Grã- 

Bretanha e Chang (1994) na Indonésia.

• Pagell (1995) e Lewis (1994) estudam veículos de disclosure e impactos 

tecnológicos na difusão das informações corporativas.

• Wilson (1993) critica o disclosure das companhias abertas brasileiras sob o 

enfoque do investidor estrangeiro; enquanto Garcia (1993) apresenta 

contribuições para os mercados emergentes no alcance do full disclosure e 

democratização do capital, a partir da experiência americana. Gibbins et al. 

(1990), Skinner (1994) e Kohn (1993) tratam de vários tópicos relacionados ao 

disclosure voluntário nos Estados Unidos. Melo (1976) traça o perfil do 

investidor no mercado acionário brasileiro; e Bernstein (1987) mostra a 

importância da análise fundamentalista no contexto do corporate disclosure.

importância do relatório da administração nas sinalizações 

prospectivas do desempenho de companhias abertas americanas.

analisa a



CAPÍTULO II A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DISCLOSURE

1. O disclosure nos Estados Unidos

0 surgimento do disclosure remonta à época do crash da Bolsa de Nova York, em 

1929, quando os investidores perderam a confiança no funcionamento do 

mercado acionário. Na fase anterior à crise pouco se debateu sobre disclosure. 

Não havia regulamentação específica e o escasso volume de informações 

fornecido pelas companhias abertas americanas era incompleto e freqüentemente 

incorreto. Além disso, não existia padronização de procedimentos contábeis e o 

acesso aos livros das companhias, mesmo quando possível, não agregava 

informação suficiente

O tema ganhou tão grande notoriedade que acabou tornando-se um dos pontos 

programáticos de Franklin D. Roosevelt em sua plataforma eleitoral. Nos 

primeiros cem dias de seu mandato presidencial foram traçadas as diretrizes da 

legislação do mercado acionário, que permanecem até hoje.

Com o crash da Bolsa, surgiram muitas alegações de fraude nas quais 

investidores tinham sido ludibriados ao comprar ações por preços várias vezes 

acima do que realmente valiam. Grandes altas e baixas eram promovidas por 

manipulação de mercado: companhias lançavam ações ao público a preços 

elevados fraudulentamente enquanto pequenos grupos de investidores, com 

informações privilegiadas, levavam vantagem em relação à massa de aplicadores 

que pouco ou nada sabiam dos ativos que estavam comprando.

O primeiro estatuto regulatório do disclosure foi o Securities Act, de 1933. Antes 

da sua aprovação o Congresso avaliou várias alternativas de proteção aos 

investidores. Uma das opções foi denominada merit review e, por esse sistema, 

ofertas públicas de ações seriam cuidadosamente revistas, buscando-se a
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A linha mestra da regulamentação foi aprovada pelo Congresso na forma do 

Securities Act, que tornou obrigatório o disclosure por um relatório de registro que 

deveria ser entregue antes da ação ser vendida em oferta pública inicial. 0 

requerimento, que permanece em vigor até os dias de hoje, descreve com alto 

grau de detalhamento a companhia proponente e todos os riscos envolvidos no 

empreendimento.

segurança do empreendimento. Se a operação fosse julgada suficientemente 

segura, seria aprovada, projeto que foi abandonado com o tempo.

Em seu lugar, um padrão diferente - o disclosure - foi apresentado como a base 

primária da regulamentação do mercado acionário. Conforme afirma Garcia 

(1993), muitos partidários da reforma do mercado, incluindo um proeminente 

membro da Suprema Corte, Louis Brandeis, acreditavam que muitos dos abusos 

praticados no mercado poderíam ter sido evitados simplesmente com um acurado 

sistema de disclosure. Sob tal sistema, qualquer ação, mesmo especulativa, 

podería ser vendida, desde que se alertasse quanto ao seu risco intrínseco.

O Securities Act de 1933 foi o primeiro passo, considerado muito importante, no 

estabelecimento do sistema de disclosure nos Estados Unidos. Rapidamente, 

porém, tornou-se evidente a necessidade de regulamentação também no mercado 

secundário. Os investidores recebiam pouca proteção após a colocação inicial 

das ações, tornando-se vítimas constantes de fraudes e inside Information.

No ano seguinte, o Congresso focou o problema, aprovando o Securities 

Exchange Act de 1934. Esse conjunto de leis determinou um sistema de 

disclosure contínuo por meio de formulários e relatórios que as companhias 

abertas deveriam enviar à Securities and Exchange Commission (SEC). Tal Ato 

também concedeu à SEC a autoridade de regular proxy disclosure' e implementar 

regras que conduzissem melhor o processo de disclosure. A legislação, ao entrar 

em vigor, especificamente proibia fraudes e divulgação de informações 

enganosas, sendo aplicada não somente nos relatórios e formulários 

protocolares, mas em toda a comunicação da companhia com o público investidor.

1 Pauta de votação das assembléias de acionistas.
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O Securities Exchange Act of 1934 também criou formalmente a SEC, em 6 de 

junho de 1934; até essa data, o Securities Act of 1933 era administrado pela 

Federal Trade Commission. Entre outras disposições, o Ato definiu a composição 

da Comissão, que ainda permanece inalterada. Cinco comissários são escolhidos, 

com a aprovação do Senado, pelo presidente dos Estados Unidos, dos quais no 

máximo três podem pertencer ao seu partido político, para mandatos de cinco 

anos. Como outras agências regulatórias, a SEC promove dois tipos de reuniões 

de seu colegiado: uma, com acesso aberto ao público e imprensa, quando realiza 

debates e toma decisões sobre medidas regulatórias; outra, a portas fechadas, 

quando trata de investigações em andamento.

Em 1964, devido a emendas à Lei de 1934 (Securities Act Amendments of 1964), 

as exigências básicas de disclosure - até então obrigatórias apenas para as 

empresas listadas nas Bolsas de Valores - foram estendidas às empresas com 

ações negociadas no mercado de balcão que contassem com 500 acionistas ou 

mais e cujos ativos excedessem a USS 1 milhão.

Por esse ato, o Congresso estendeu a doutrina do disclosure às ações listadas e 

registradas para negociação pública em todas as Bolsas do País.

O Congresso aprovou uma série de emendas à Securities Exchange Act, em 

1975, incluindo a seção 11A que criou o mercado central, integrando as seis 

Bolsas de Valores americanas e o mercado de balcão. Até então os pregões 

encontravam-se isolados, o que dificultava a identificação do melhor preço para 

as ações.

Em 1978 foi lançado o Bankruptcy Reform Act, que em seu Capítulo 11 coloca a 

SEC como consultora das cortes federais em processos de concordata e falência 

de companhias abertas, defendendo sempre os interesses do público investidor.

Como se observa, partiu do Congresso americano a formulação das regras 

básicas do disclosure, culminando com a criação da SEC. A partir de sua criação
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• Investment Company Act of 1940 - Ato que controla atividades de companhias 

engajadas em investimentos e negociação de títulos, com ações oferecidas ao 

público investidor sujeitas a determinadas proibições estatutárias com mudança 

da natureza dos seus negócios ou de sua política de investimentos sem a 

aprovação dos seus acionistas;

• Investment Advisers Act of 1940 - Lei pela qual é regulada a atividade de 

consultoria de investimentos, em alguns pontos similar às medidas regulatórias 

da conduta de corretores e dealers. Aplicando-a, a SEC pode suspender ou 

revogar registros de consultores de investimentos, se constatadas 

irregularidades como certos crimes financeiros, incluindo fraudes e violações 

do Advisers Act, ao Securities Act, do Securities Exchange Act, do Investment 

Company Act ou de regras do Municipal Securities Rulemaking Board.

• Trust Indenture Act of 1939 - Ato que se aplica a bonds, debêntures, notes e a 

outros títulos ofertados ao público sob trust indentures4, em emissões 

superiores a US$ 7,5 milhões, requerendo ao trustee relatórios e informações 

complementares para os detentores de seus títulos;

e de seu real poder de formular, fiscalizar e punir, outras leis foram sendo 

aplicadas, destacando-se:2

• Public Utility Holding Company Act of 1935 - Lei criada para regular as 

companhias holdings de energia elétrica e distribuição de gás, estabelece o 

registro perante a Comissão e determina o envio de relatórios periódicos 

contendo informações detalhadas sobre a organização, estrutura financeira, 

operações da companhia holding e de suas subsidiárias. Outros artigos da Lei 

regulam pagamentos de dividendos (em circunstâncias nas quais podem 

resultar em abusos), empréstimos entre empresas controladas e coligadas, 

solicitação de proxies e outras autorizações, além de estabelecer punições ao 

insider trading3;

2 The work ofthe SEC; Office of Public Affairs, U.S. Securities and Exchange Commission.
3 Negociação de ações baseada em informação privilegiada, ou seja, que não chegou ao domínio 

público.
4 Algo próximo de agente fiduciário.
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ser

O grau de sofisticação e o tamanho do mercado de capitais americanos, per si, 

justificam a grande estrutura administrativa existente na SEC. Cabe ressaltar, 

porém, que a Securities and Exchange Commission é órgão superavitário, que 

não necessita de aportes de recursos por parte do governo. Em 1990, somente

Como diferenças entre o crash de 1929 e o de 1987, ressaltamos que o segundo 

foi menos traumático por encontrar mecanismos regulatórios e de salvaguardas 

que inexistiam quando da primeira crise. Como exemplos, citamos a existência de 

uma comissão de valores mobiliários amadurecida, a SEC, e a instituição de 

seguros para os depósitos bancários e linhas federais de auxílio a instituições 

insolventes.

Em outubro de 1987, após prolongada fase de altas e de euforia do mercado 

financeiro, resultado da política liberal do presidente Reagan (a Reaganomics)5, 

ocorreu novo crash da Bolsa de Nova York. Com excedentes de renda, 

resultantes da redução da carga tributária sobre pessoas físicas, muitos 

americanos aumentaram seus investimentos em ações causando pressão de 

demanda sobre as Bolsas e tornando, de certa forma, previsível a fase de 
realizações que se sucedeu.

De qualquer modo, a crise detonada em outubro de 1987 motivou reflexões por 

parte da comunidade financeira. A primeira, com relação à globalização dos 

mercados de capitais: enquanto o crash de 1929 foi um fenômeno local 

americano, o de 1987 motivou fortes quedas simultâneas nos principais centros 

financeiros do mundo. A segunda, com relação a rápida, crescente e inexorável 

tendência de sofisticação e complexidade do mercado financeiro, com 

florescimento dos junk bonds6, operações com derivativos e febre de fusões e 

aquisições de empresas. Daí a conclusão de que a SEC deve estar 

constantemente inovando com relação às práticas regulatórias para não 

atropelada pelos acontecimentos.

5 Termo utilizado para designar a linha econômica adotada por Ronald Reagan, de reduzir 
impostos para estimular a poupança e os investimentos, expandindo assim a atividade 
econômica e a base de renda tributável.

6 Títulos emitidos por companhias de duvidosa qualidade de crédito e/ou sem histórico 
econômico-financeiro. São de uso muito comum para financiar operações de takeover, ou seja, 
compra de outras empresas em Bolsa.
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em taxas, sua receita atingiu US$ 232 milhões, contra despesas operacionais de 

US$ 167 milhões. Adicionalmente, obteve USS 601,5 milhões em multas e 
indenizações.7

7 1990 Annual Report. Securities and Exchange Commission. United States.
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2. O disclosure no Brasil

A partir de 1965, com a lei n° 4.7288 e, posteriormente, com a resolução 399 do 

Banco Central, de outubro de 1966, foi dado forte impulso às Bolsas como opção 

para investimentos de pessoas físicas e jurídicas. As resoluções do ano-novo de 

1968, do então ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto, por sua vez, haviam se 

somado às medidas anteriores, alterando substancialmente o quadro da política 

econômico-financeira. O aumento do imposto de renda sobre as letras de câmbio 

e, em contrapartida, sua isenção no caso de compra e venda de ações 

beneficiavam empresas e Bolsas. O imposto de renda sobre bonificações em 

dinheiro ou dividendos das ações ao portador, que era de 40% até 1968, caiu 

para 15%. Os incentivos do decreto-lei 157 - que permitiam o abatimento de uma 

parte do imposto devido para ser aplicada em ações - com algumas modificações, 

foram prorrogadas até 1970: as pessoas físicas poderíam aplicar não apenas 10, 

mas 12% do seu imposto. A mudança fundamental, porém, foi a obrigatoriedade 

de que dois terços de quaisquer destas aplicações deveríam se destinar a novas 

ações - ampliando, assim, a área de investimentos. Dado o panorama, nada mais 

natural do que as cotações subissem de modo espetacular - já que a área recebia 

novos e antigos investidores, entusiasmados com estas facilidades10.

Após o boom do final da década de 60, alimentado pelas medidas expostas, entre 

1971 e 1972 ocorreu uma das maiores baixas da história das Bolsas brasileiras. 

Assim como nos Estados Unidos, onde o crash de 1929 motivou significativa 

evolução na regulação do mercado acionário americano, no Brasil, a crise 

detonada em 1971 provocou grande debate no sentido de aprimorar o mercado 

acionário nacional, culminando com a promulgação da nova Lei das Sociedades 

Anônimas (n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) e a criação da Comissão de 

Valores Mobiliários, CVM (Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976). A primeira, 

reformularia e modernizaria as condições de funcionamento das sociedades

8 Lei que disciplinou o mercado de capitais e estabeleceu medidas para o seu desenvolvimento.
9 Resolução que disciplinou a constituição, organização e funcionamento das Bolsas de Valores 

em todo o país.
10 Deve-se atentar para a artificialidade do crescimento do mercado acionário, impulsionado por 

medidas políticas, sem contrapartida no aprimoramento técnico do público investidor.
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Ainda na metade da década de 70, depois de rumorosa e demorada gestação, 

deu-se o primeiro passo para abrir o mercado de capitais nacional à participação 

de investidores estrangeiros. A formação de fundos especiais, na forma jurídica 

de sociedades de investimentos, foi autorizada pelo decreto-lei n° 1.401. Essas 

sociedades deveríam ter patrimônio inicial não inferior a US$ 200 mil, 

guiadas por regras de investimento e diversificação semelhantes àquelas em 

vigor para os fundos mútuos.

Entre outras disposições, a lei n° 6.385/76 definiu a composição da Comissão, 

que permanece inalterada. Um presidente (com assento e direito a voto no 

Conselho Monetário Nacional) e quatro diretores são nomeados pelo Presidente 

da República, sem mandatos fixos e demissíveis ad nutum. A CVM conta ainda 

com onze superintendências: Geral, Mercado e Intermediários/RJ, Mercados e 

Intermediários/SP, Relações com Investidores, Jurídica, Desenvolvimento e 

Internacionalização, Fiscalização/RJ, Fiscalização/SP, Normas Contábeis, 

Administrativo-Financeira, e Relações com Empresas.

anônimas, dando ênfase à conduta destas empresas com relação 

investidores, protegendo o acionista minoritário no mercado de ações. Já a 

Comissão de Valores Mobiliários foi uma alavanca fundamental para o 

desenvolvimento do mercado de ações. Vinculada ao Ministério da Fazenda, a 

entidade autárquica foi criada com amplos poderes para disciplinar e estabelecer 

medidas para todo o mercado. As Bolsas de Valores, por sua vez, passaram a 

ser, pela nova lei, formal e oficialmente reconhecidas como órgãos auxiliares 

dessa Comissão - na ordenação e fiscalização do mercado.

A 23 de fevereiro de 1978, pela Resolução n° 460 do Banco Central, foram 

disciplinadas as aplicações de reservas técnicas dos Fundos de Pensão, que 

passaram a ter obrigatoriamente uma percentagem em ações e debêntures. A 

importância dessa medida foi estratégica: a partir desse momento as Bolsas 

passaram a contar com a atuação de grande número de investidores 

institucionais.
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A CVM entrou em pleno funcionamento a partir de abril de 1978 e uma de suas 

primeiras medidas foi a elaboração, em conjunto com o Banco Central do Brasil, 

do anteprojeto de reformulação do sistema operacional dos Fundos 157.

Já a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo às 

companhias abertas foram objeto da instrução n° 31, de 8 de fevereiro de 1984.

O primeiro resultado palpável apresentado pela CVM no sentido de implantar o 

sistema de divulgação de informações foi a instrução n° 09, de 11 de outubro de 

1979, que não só regulamentou o registro para negociação de valores mobiliários 

nas Bolsas e no mercado de balcão, mas também discriminou as informações que 

as companhias devem divulgar em decorrência do registro12.

Em dezembro de 1978, a Comissão de Valores Mobiliários apresentou o 

documento Regulação do Mercado de Valores Mobiliários: Fundamentos e 

Princípios, aprovado pelo voto n° 426/78 do Conselho Monetário Nacional, 

procurando consolidar um conjunto ordenado de idéias sobre as quais deveríam 

se assentar suas políticas de regulação e, a partir daí, seus atos normativos 

específicos, abrangendo todo o universo da ação da CVM como a auto-regulação, 

a divulgação de informações, o exame da qualificação para o exercício de 

atividades no mercado de capitais e a fiscalização da conduta dos intermediários. 

A prioridade maior foi destinada à divulgação de informações, tendo em vista, 

entre outros fatores, "a importância do instrumento informação para todos os que 

participam do mercado e em particular, para que as negociações que nele se 

processam possam situar-se em bases mais eqüitativas"11.

A década de 80 também marcou os esforços da Bolsa de Valores de São Paulo 

no aperfeiçoamento de mecanismos operacionais. Minicomputadores foram

Em 30 de agosto de 1980, a CVM baixou nova instrução, a de n° 13, dispondo 

sobre aumento de capital por subscrição de ações e registro de distribuição de 

ações mediante subscrição pública.

11 CVM, Apresentação.
12 A Instrução n° 09 foi substituída pela Instrução n° 32 em 16/3/84, que por sua vez foi substituída 

pela Instrução n°202 em 6/12/93.
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Quanto à custódia fungível, foi criada em setembro de 1981 como um sistema de 

guarda e administração de valores mobiliários na Bolsa de São Paulo, destinado 

às sociedades corretoras, seguradoras, bancos e demais instituições do mercado 

de capitais objetivando, basicamente, o controle fungível dos títulos custodiados 

em Bolsa e a guarda de outros títulos em circulação no mercado de capitais, 

como letras de câmbio e títulos públicos. O sistema desenvolvia o controle total 

das posições de seus titulares, executando, inclusive, todas as providências 

necessárias para desdobro, conversão e agrupamento dos títulos custodiados e 

encarregava-se do recebimento de dividendos, de bonificações e do exercício de 

subscrições, sem que para isso afetasse a disponibilidade para negociação do 

título que estava sendo atualizado. Roubos e fraudes, assim, deixaram de ser 

preocupação - pois as empresas não tinham mais de realizar o transporte das 

ações para a Bolsa quando do pagamento de dividendos ou bonificações.

instalados nas sociedades corretoras, ligados diretamente ao computador central 

da Bovespa. O SPOT - Sistema Privado de Operações por Telefone, comportava, 

em 1989, seis mil ramais distribuídos por 19 cidades de Norte a Sul do país. A 

Bolsa possuía, ainda, terminais de computadores em 17 cidades, permitindo às 

instituições financeiras receber informações precisas e rápidas sobre o mercado 
de capitais.

No final da década de 80, o sistema de difusão de informações da Bolsa de São 

Paulo dá um grande salto, com o desenvolvimento do Sinal Eletrônico de 

Cotações (Broadcast) e a contratação do sistema CATS - Computer Assisted 

Trading System, da Bolsa de Toronto, para negociação de ações por terminais.

Em junho de 1989, o mercado de ações foi fortemente afetado pela crise 

deflagrada com a inadimplência do megainvestidor Naji Nahas, que concentrava 

posições de compra nos mercados à vista, de opções e futuro de índices. As 

compras do especulador eram financiadas por bancos, que antecipavam ao 

investidor o valor da venda de suas ações as quais, normalmente, seriam 

liquidadas cinco dias úteis depois da operação. Por esse processo intensificaram- 

se os negócios nas mãos de um pequeno grupo de investidores, concentrados em
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A partir de 1991, o crescimento da participação de investidores institucionais 

estrangeiros nas Bolsas brasileiras trouxe como consequência saudável a maior 

pulverização do volume transacionado diariamente, diminuindo os riscos de 

manipulação das cotações por parte de um grupo pequeno de especuladores. 

Outro impacto positivo da entrada de capital estrangeiro nas Bolsas foi o aumento 

da demanda por informação. Diferentemente da cultura local, que privilegiava 

rumores e boatos como fonte decisória de investimentos na Bolsa, os investidores 

estrangeiros forçaram o desenvolvimento da área de research das instituições, 

pressionando também as companhias abertas por um melhor disclosure.

Vivencia-se hoje um mercado acionário que movimenta mais de US$ 200 milhões 

diariamente, ou seja, que cresceu mais de 300% em volume nos últimos quatro 

anos. Além disso, os investidores estrangeiros, que virtualmente inexistiam em 

1991, atualmente representam 28% dos investimentos na Bolsa de Valores de 

São Paulo13. A vinda de firmas estrangeiras, especializadas em investimentos, 

valorizou intensamente a profissão de analista de investimentos, provocando a 

sofisticação do seu perfil e trazendo o benchmarking internacional de avaliação.

A Bovespa agiu contra as tentativas de manipulação detectadas, alertando a 

própria CVM sobre os riscos do excesso de concentração no mercado. Diante das 

restrições que encontrava no mercado paulista, o grupo de especuladores 

transferiu seus negócios para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Nesse meio 

tempo, as taxas de juros se elevaram, a tendência de alta do mercado perdeu 

fôlego e os riscos das operações de financiamento se acentuaram.

Em conseqüência desse quadro ocorreram inadimplências, as quais, por sua vez, 

ocasionaram a liquidação extrajudicial de algumas corretoras e distribuidoras de 

valores que não tiveram condições de saldar o débito de seu principal cliente. Em 

decorrência, o volume negociado nas Bolsas foi substancialmente reduzido nos 

meses seguintes, com a credibilidade do mercado temporariamente abalada.

poucas ações, dessa forma tornando o mercado, como um todo, vulnerável a 
manobras e a condições artificiais de demanda.

13 Revista Bovespa, abr. 1995, p. 5.



29

Mesmo os bancos de investimentos nacionais, que no passado inflacionário 

habituaram-se aos ganhos fáceis do floating'4, presentemente reforçam suas 

áreas de research, underwriting e gestão de recursos, percebendo claramente as 

perspectivas de negócios que se desenham com a estabilização monetária e 

globalização da economia.

14 Ganho financeiro sobre depósitos à vista, ou seja, lucro auferido pelas instituições financeiras 
no giro de quantias de correntistas que não eram remuneradas.

A forte concorrência entre mercados emergentes pela atração do capital 

estrangeiro, em um cenário de internacionalização das Bolsas, aliada à crescente 

necessidade de capitalização das empresas, para que possam enfrentar novos 

competidores surgidos da abertura econômica, tornam o aprimoramento do 

disclosure peça-chave: para o mercado, porque com credibilidade e 

transparência, se consegue atrair maior nível de poupança externa; para as 

empresas, porque ao praticar um bom nível de disclosure, estão baixando o custo 

de captação de novos recursos, conforme os argumentos expostos no capítulo I.



CAPÍTULO III: DISCLOSURE LEGAL OU FORMAL

1. Introdução

0 pressuposto da existência do disclosure legal ou formal reside na constatação 

de que "...as forças espontâneas de mercado e a soma dos interesses privados 

são insuficientes para assegurar a existência de um sistema de informações 

eficiente, impondo-se a instituição da obrigatoriedade de fornecimento das 

informações consideradas necessárias” (CVM, 1979:3).

Disclosure legal ou formal abrange os requerimentos de informações para registro 

das companhias abertas e os de informações periódicas expedidos pelas 

comissões de valores mobiliários de cada país. Nesses documentos, as 

companhias abertas devem prestar informações sobre questões específicas como 

a descrição de suas atividades, quadros administrativos, desempenho econõmico- 

financeiro, comentários sobre seus resultados operacionais, perspectivas entre 

outros itens.
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2. Informações requeridas pela SEC (mercado americano)

2.1. Legislação básica da SEC

O propósito básico da legislação americana quanto ao seu mercado acionário é 

assegurar a adequada transparência das informações financeiras e gerais das 

companhias que tentam obter capitais por oferta pública de suas ações, bem 

como de empresas cujas ações já estejam em poder do público. Seu conjunto de 

leis busca ajudar os investidores a avaliar as ações dessas companhias em bases 
realistas e técnicas.

Em 15 de dezembro de 1980, a SEC modificou e aprimorou as leis vigentes, 

solidificando o conceito de um sistema de informações integrado como veículo de 

disclosure. As mudanças adotadas incluem emendas ao formulário 10-K; 

regulamentação das assembléias; aprimoramento da regulamentação S-K, que 

enfoca itens não-financeiros de disclosure1, e revisão da regulamentação S-X, que 

determina a forma e conteúdo das demonstrações financeiras.

O Securities Act of 1934 controla principalmente as empresas com ações já em 

poder do público, requerendo registro de todas aquelas que sejam cotadas em 

Bolsa, mesmo que no Over-the-Counter Market (mercado de balcão). Emissores 

de ações listadas devem preencher informes periódicos com dados sobre o 

desempenho da companhia e outros fatos relevantes. O Securities Act também 

requer a divulgação de informações relevantes aos acionistas quando da 

realização das assembléias gerais para eleição de diretores, aprovação de 

medidas corporativas ou tentativas de aquisição do seu controle acionário. Tem 

como finalidade fazer com que os controladores da companhia tenham sua 

situação e seus procedimentos transparentes junto aos demais acionistas da 

firma.

O Securities Act of 1933 é o estatuto básico do disclosure americano. Determina 

em linhas gerais que, antes de as ações serem oferecidas ao público, relatórios 

devem ser emitidos, contendo determinadas informações que garantam aos 

investidores conhecimento significante acerca do negócio em questão.
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2.2. Principais informações periódicas requeridas pela SEC

Parte I - Características da companhia

1 Há também um relatório anual, específico para o exterior, denominado Form 18-K.

Para se ter idéia das preocupações da SEC, apresentamos a seguir maiores 

detalhes e discriminações dos relatórios e formulários periódicos por ela 

solicitados às companhias abertas americanas:

O sistema de informações integrado elaborado pela SEC tem por objetivo o 

fornecimento de um pacote homogêneo de dados, tanto ao investidor de uma 

empresa já negociada em Bolsa quanto ao que pretenda subscrever ações de 

uma empresa que esteja abrindo seu capital. O sistema deve ser otimizado no 

sentido de custo, para as companhias abertas, e de acesso, para os investidores.

1. Atividade: identifica os principais produtos e serviços da companhia, 

principais mercados e métodos de distribuição, fatores competitivos, 

realizações e metas, patentes, licenças e franquias, custo de pesquisa, 

número de empregados, impactos ao meio-ambiente etc.

2. Propriedades: localização e características das unidades industriais e de 

outros imóveis.
3. Situação legal: breve descrição das ações judiciais pendentes, tais como 

as do direito trabalhista, empresarial, tributário e ambiental.

• FORM 10-K1. É o relatório anual entregue à SEC, no prazo de 90 dias após ao 

encerramento do ano fiscal. Documento formal básico, deve conter uma visão 

geral do desempenho da companhia no último exercício, além de 

demonstrações financeiras auditadas, comentários da administração sobre os 

resultados atingidos e dados mais detalhados sobre o envolvimento dos 

diretores com a companhia, como ações possuídas, opções de compra, 

remuneração etc. Este documento, como os demais, é tornado público pela 

SEC, podendo qualquer indivíduo acessá-lo e dele obter cópias. O formulário 

10-K é constituído de quatro partes, com o seguinte teor:
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Parte II - Características do título e avaliação:

r+

Parte III - Características da administração:

44061Parte IV - Dados relevantes

4. Posição acionária: identificação dos acionistas detentores de 10% ou mais 

do capital social da companhia, e relação dos executivos que possuem ações, 

discriminando a quantidade detida por cada um.

^0 
tn

1. Corpo diretivo: nomes, cargos e currículos dos principais executivos da 

companhia.
2. Remuneração da administração: relação das remunerações anuais de 

cada diretor e dos três executivos com maiores vencimentos, se superior a 

US$ 40 mil.

1. Bolsas e desempenho da ação: mercados nos quais as ações são 

negociadas, cotações mínimas/máximas e dividendos distribuídos nos dois 

últimos anos. Adicionalmente, informações sobre política de dividendos e 

perspectivas de dividendos futuros.

2. Informações financeiras selecionadas: séries de cinco anos incluindo 

receitas operacionais, lucros totais e por ação, ativos totais, obrigações de 

longo prazo etc. Itens adicionais devem facilitar o entendimento das condições 

financeiras da companhia e dos resultados atingidos e de tendências futuras.

3. Administração, análise econômico-financeira: em linhas gerais, aborda 

liquidez, recursos materiais e resultados das operações; oportunidades e 

ameaças, causas de alterações relevantes nas demonstrações financeiras, 

desempenho das subsidiárias, efeitos inflacionários. Projeções podem ser 

incluídas.
4. Demonstrações financeiras e dados complementares: incluindo balanço 

patrimonial (dois anos) e demonstração do resultado (três anos) com parecer 

de auditoria independente.

1. Gráficos, tabelas e relatórios Form 8-K. inclui todos os eventos 

materiais, ou seja, relevantes, e alterações corporativas retratados através do 

Form 8-K no último ano.
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Tabelas:

IX

X

XI

XII

II

III

IV

V

VI
VII

• FORM-20 F (divulgado até seis meses após o encerramento do ano fiscal):

Relatório anual preenchido por determinados emitentes estrangeiros de ações 

negociadas nos Estados Unidos, traz como itens descrição das atividades 

operacionais da companhia, unidades industriais e escritórios, principais 

diretores e executivos, incluindo suas remunerações e outros benefícios. 

Também apresenta, como anexo, o Relatório da Administração, acompanhado 

das demonstrações financeiras entre outros documentos.

Títulos e Valores Mobiliários

Empréstimos devidos por diretores, executivos e principais acionistas

Investimentos em ações de empresas controladas e coligadas

Endividamento das empresas controladas e coligadas

Ativos, imóveis e equipamentos

Reservas para depreciação e amortização do Ativo Imobilizado

Ativos Intangíveis

VIII Reservas para depreciação e amortização dos Ativos Intangíveis

Debêntures, hipotecas e similares

Dívidas junto a empresas controladas e coligadas

Garantias de ações de outros emitentes

Reservas

XIII Capital social

XIV Warrants e direitos

XV Outros títulos

XVI Informações suplementares sobre o resultado

XVII Resultado da equivalência patrimonial e recebimento de dividendos

• FORM 10-Q: São relatórios trimestrais que devem ser divulgados pelas 

companhias abertas no prazo de 45 dias após o encerramento do trimestre 

fiscal. Desses documentos devem constar as principais informações financeiras
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Parte I:

Financeiras

Parte II:

7. Outros eventos materiais importantes.

6. Informações relativas às assembléias de acionistas. Com particular 

ênfase nas eleições de diretores.

4. Aumentos na base acionária e endividamento. Montantes dos novos 

lançamentos de ações e empréstimos e plano de investimentos dos recursos 

levantados.

5. Diminuições na base acionária e endividamento. Cancelamento de ações 

e amortizações de dívidas.

2. Alterações societárias. Mudanças nos direitos dos acionistas. Criação de 

novas classes de ações.

3. Falta de pagamento de Sênior Securities2. Atrasos de pagamentos de 

principal, juros, e dividendos sobre Sênior Securities.

1. Procedimentos legais. Breve descrição da situação da empresas frente as 

questões ambientais e de direito civil.

sobre o trimestre encerrado, bem como comentários sobre o desempenho no 

período. Embora não auditados, proporcionam visão contínua do desempenho 

da companhia ao longo do exercício.

2 Títulos que possuem prioridade de recebimento sobre junior obligations e ações com relação aos 
ativos, receitas e lucros da empresa devedora. Sênior securities são reembolsados antes dos 
junior securities em caso de falência. Dívidas financeiras, incluindo bônus e debêntures são 
sênior com relação às ações, assim como hipotecas são sênior, se comparadas às debêntures.

Demonstrações Financeiras constituídas por Balanço Patrimonial, 

Demonstração do Resultado, Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos e notas sobre variações nas contas de receitas e despesas com 

relação ao trimestre anterior, incluindo alterações nos procedimentos 

contábeis.
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• FORM 13-F (divulgado até 45 dias após o encerramento do trimestre fiscal):

• Proxy Statement

• FORM 8-K3. São divulgados somente na ocorrência de algum fato descrito 

como importante pela SEC. O prazo de emissão é de 15 dias a contar do 

evento, que pode incluir alteração da composição acionária, fusões ou 

aquisições, desinvestimentos e alienações, mudança de auditores, demissão 

de diretores, concordata ou falência e outros eventos materiais relevantes.

Relatório trimestral, requerido de todas companhias com participações 

acionárias que totalizem mais de US$ 100 milhões, detalhando as ações 

possuídas. Inclui bancos, companhias de seguros, companhias de 

investimentos, administradores de patrimônio, fundações e fundos de pensão.

É uma notificação dos principais temas a serem discutidos e votados nas 

assembléias anuais de acionistas. Pela regulamentação do proxy statement, os 

acionistas devem ser providos de informação suficiente para que possam 

decidir seus votos conscientemente, salvaguardando os princípios de 

democratização do capital contidos nos Securities Acts. Os materiais de proxy 

também devem incluir informações acuradas sobre diretores e membros do 

conselho de administração da companhia.

3 O relatório 10-C, similar ao 8-K, é aplicado ás empresas negociadas no mercado de balcão 
(over-ttie-counter companies), porém com prazo de entrega restringido a dez dias, contados a 
partir do evento gerador.
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2.3. Os relatórios para registro na SEC

Os relatórios anuais distribuídos pela companhia aos seus acionistas devem 

conter muitas das informações contidas no formulário 10-K entregue à SEC. De 

fato, várias companhias de pequeno porte usam os 10-K como seus próprios 

relatórios aos acionistas, preocupando-se em acrescentar somente os 

comentários da administração. Mais comumente, entretanto, companhias abertas 

utilizam o relatório anual como instrumento de marketing corporativo, preparando 

sofisticadas brochuras com reproduções artísticas, ensaios literários etc. 

anexados às demonstrações financeiras.

Os registros de oferta são utilizados para registrar ações antes de que sejam 

oferecidas aos investidores. A primeira parte do registro apresenta um prospecto 

preliminar, com aspectos genéricos da venda; a segunda contém informações 

detalhadas sobre as despesas de emissão e distribuição das ações, 

relacionamento da companhia com os especialistas nomeados para o registro, 

vendas para partes especiais, vendas recentes de ações não registradas, 

subsidiárias da emitente, franquias e concessões, identificação dos diretores e 

principais executivos, demonstrações financeiras e anexos.

Os relatórios de negociação são solicitados com o propósito de permitir a livre 

negociação de ações em Bolsa ou no mercado de balcão.

O Disclosure formal nos Estados Unidos também inclui relatórios anuais que, 

diferentemente dos formulários 10-K, são livremente elaborados pelas 

companhias sem a prévia análise da SEC. Entretanto, tais relatórios devem lhe 

ser submetidos após distribuição aos acionistas. Apesar de não necessitarem de 

aprovação prévia por parte da SEC, omissões relevantes ou informações 

enganosas veiculadas nestes materiais justificam a abertura de processos 

judiciais.

Os relatórios de registro são divididos em dois tipos principais: registros de oferta 

de ações sob o 1933 Securities Act\ registros de negociação sob o 1934 

Securities Exchange Act.
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Periodicamente, a SEC submete o relatório 10-K e os demais documentos que lhe 

são remetidos à completa revisão, com o intuito de garantir o permanente 

aprimoramento do processo de divulgação de informações pelas empresas.
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3. Informações requeridas pela CVM (mercado brasileiro)

3.1. Legislação básica da CVM

A legislação brasileira sobre mercados de capitais - no que tange ao princípio da 

divulgação de informações das companhias abertas - espelhou-se no modelo 

regulatório americano, objetivando assegurar ao público a disponibilidade, em 

tempo hábil, de forma eficiente e razoável, de informações necessárias para a 

tomada da decisão de investir em valores mobiliários e ainda das decisões de 

votar e de se fazer representar em assembléias de companhias abertas.

• ata da reunião que designou o diretor de relações com o mercado;

• composição acionária atual da companhia;
• declaração da Bolsa informando do deferimento do pedido de admissão à 

negociação dos valores mobiliários da companhia, condicionado apenas à 

obtenção do registro na CVM (no caso de se tratar de pedido de registro para 

negociação em Bolsa de Valores);

A principal Instrução vigente no momento sobre informações requeridas pela CVM 

é a de n° 202, de 6 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o registro de 

companhia para negociação de seus valores mobiliários em Bolsa de Valores ou 

no mercado de balcão, abordando as informações periódicas requisitadas e 

consolidando as Instruções n°s. 60 (de 14 de janeiro de 1987), 73 (de 22 de 

dezembro de 1987), 118 (de 7 de maio de 1990) e 127 (de 26 de junho de 1990). 

A seguir, detalha-se esta Instrução para análise e posterior comparação com a 

congênere americana.

Para a companhia ser registrada na CVM, o estatuto social ou o Conselho de 

Administração deve atribuir a um de seus diretores a função de relações com o 

mercado, que poderá ou não ser exercida cumulativamente a outras atribuições 

executivas. Caberá a esse profissional a prestação de informações aos 

investidores, à CVM e às Bolsas, caso a empresa nelas seja registrada. 

Adicionalmente, o pedido de registro de companhia deverá ser instruído com os 

seguintes documentos:
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Concedido o registro, a companhia deverá adotar os seguintes procedimentos:

• disponibilizar, no departamento de acionistas da companhia, as informações 

periódicas e eventuais previstas na presente Instrução, nos prazo fixados, 

enviando-as à CVM e às Bolsas em que for negociada;

• proceder à atualização, junto à CVM, dos seus dados cadastrais, até cinco dias 

após a ocorrência de qualquer alteração;

• zelar pela divulgação simultânea, para todo o mercado, de informações 

relevantes, inclusive as relativas aos negócios da companhia, perspectivas de 

rentabilidade, vendas, comportamento de custos e de despesas, veiculadas por 

qualquer meio de comunicação ou em reuniões de entidades de classe, de 

modo a garantir a sua ampla e imediata disseminação.

• último estatuto social:

• demonstrações financeiras e notas explicativas referentes aos três últimos 

exercícios sociais, com parecer de auditor independente, indicando-se os 

jornais e as datas em que foram publicadas:

• demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, 

referentes ao último exercício social ou do exercício em curso, com parecer de 

auditor independente, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva 

constante, e acompanhadas de relatório da administração;

• atas de todas as assembléias gerais de acionistas, realizadas nos doze meses 

anteriores à data de registro na CVM;

• fac-símile dos certificados de todos os tipos de valores mobiliários emitidos 

pela companhia ou, ser for o caso, cópia do contrato mantido com instituição 

para execução de serviço de ações escriturais:

• estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto, indicando, inclusive, os 

fatores de risco envolvidos no empreendimento, elaborado em data que 

anteceder em até três meses a entrada do pedido na CVM, quando se tratar de 

companhia em fase pré-operacional;

• formulário de informações anuais - IAN;

• formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP;

• formulário de informações trimestrais - ITR, contendo dados sobre os três 

primeiros trimestres do último exercício social.
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3.2 Principais informações periódicas solicitadas pela CVM

As principais informações periódicas, requeridas pela CVM, consistem de:

• composição do conselho de administração e diretoria (inclusive com curriculum 

de cada um dos componentes);

• posição acionária dos acionistas com mais de 5% de ações com direito a voto e 

distribuição do capital social;

• eventos societários nos três últimos anos e disposições estatutárias;

• participações em empresas controladas e/ou coligadas;

• projeções empresariais e/ou de resultados (informações facultativas);

• histórico da empresa e características do setor de atuação;

• produtos e serviços oferecidos e mix do faturamento;

• posicionamento no processo competitivo;

• processo de comercialização, distribuição e mercados;

• matérias-primas e fornecedores;

• clientes principais por produtos e/ou serviços, e pedidos em carteira nos três 

últimos exercícios;

• patentes, marcas comerciais e franquias;

• períodos de sazonalidade nos negócios;

• problemas ambientais;
• ações judiciais com valor superior a 5% do patrimônio líquido ou do lucro 

líquido;

• processo de produção;
• projetos de expansão, modernização e diversificação;

• propriedades;

• estatuto social;
• informações sobre controladas e/ou coligadas (incluindo balanço patrimonial, 

demonstração do resultado, demonstração das mutações do patrimônio líquido 

e relatório de desempenho).

IAN. Formulário de informações anuais entregue à CVM até 30 dias após a 

realização da assembléia geral ordinária. Apresenta, dentre outros, os seguintes 

campos de preenchimento:
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ITR. Formulário das informações trimestrais elaborado em moeda de capacidade 

aquisitiva constante, até quarenta e cinco dias após o término de cada trimestre 

do exercício social, excetuando-se o último trimestre. Seus campos de 

preenchimento requisitam, dentre outras, as seguintes informações:

DFP. Formulário das demonstrações financeiras padronizadas, elaboradas em 

moeda de capacidade aquisitiva constante, e abrangendo os últimos três 

exercícios sociais da companhia. Seu prazo de entrega é de até um mês antes da 

data marcada para a realização da assembléia geral ordinária; ou no mesmo dia 

de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos 

acionistas (o que ocorrer primeiro). Contém demonstrações financeiras e, se for o 

caso, demonstrações consolidadas, englobando balanço patrimonial, 

demonstração do resultado, demonstração da origem e aplicações de recursos; 

demonstração das mutações do patrimônio líquido, além de parecer dos auditores 

independentes.

• balanço patrimonial do trimestre da informação e do trimestre anterior;

• demonstração dos resultados do trimestre da informação, acumulado no atual 

exercício, do igual trimestre do exercício anterior e nele acumulado;

• notas explicativas às demonstrações financeiras;

• comentário do desempenho da companhia, de controladas/coligadas e 

consolidado (se aplicável) no trimestre;

• participações em sociedades controladas e/ou coligadas;

• projeções empresariais e comentários sobre o comportamento das projeções;

• demonstrações dos resultados de controladas/coligadas e consolidado, se 

aplicável;

• relatório da revisão especial por auditores independentes.
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4. Conceitos de materialidade, tempo e abrangência

4.1. Materialidade

Um fato é considerado material quando pode influenciar qualquer indivíduo em 

sua decisão de investimento. Se o fato sob avaliação for um evento futuro, o 

julgamento da materialidade requererá mensurações da probabilidade do evento 

realmente se concretizar e do grau de seu impacto nas atividades da empresa.

A idéia básica do disclosure, conforme já exposto, é a informação para a tomada 

de decisão que as comissões de valores mobiliários esforçam-se para normatizar. 

No entanto, o administrador, muitas vezes, tem dúvidas com relação ao que deve 

informar, à amplitude da informação e do seu público-alvo e ao momento 

conveniente da sua divulgação. Estas questões são tratadas por Garcia (1993), 

quando se refere ao disclosure legal, segundo os conceitos de materialidade, 

abrangência e tempo, que serão tratados a seguir.

O conceito de materialidade determina qual informação deve ser divulgada. Se 

uma informação é tida como relevante ou material, deve ser elaborada 

cuidadosamente e divulgada de forma precisa e abrangente. Se é classificada 

como não-material, seu tratamento passa a ser de apenas mais um item na rotina 

de comunicação da empresa.

De qualquer forma, a condição de materialidade deve ser analisada caso a caso. 

Por exemplo, em um caso de aquisição, os acionistas da empresa a ser adquirida 

sempre considerarão o acordo de fusão como fato material. Por outro lado, os 

acionistas de uma holding, que rotineiramente compra outras empresas, 

considerarão a aquisição adicional como algo pouco importante, ainda mais se o 

empreendimento adquirido for relativamente pequeno.
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4.2. Tempo

4.3. Abrangência

Já o conceito de tempo aplica-se à questão de quando uma informação deve ser 

divulgada. Nos Estados Unidos, as Bolsas de Valores e o NASD - National 

Association of Securitíes Dealers, entidade reguladora do mercado de balcão, 

determinam o momento em que as companhias abertas listadas em seus pregões 

devem fazer anúncios à comunidade de investidores.

Segundo Brown (1989), a NYSE - New York Stock Exchange determina ás 

companhias "divulgar rapidamente ao público qualquer notícia ou informação que 

possa afetar a negociação de suas ações". A American Stock Exchange requer a 

imediata divulgação de toda informação material com respeito aos negócios da 

companhia, exceto em circunstâncias especiais. O NASD prescreve o imediato 

fornecimento de qualquer informação material que possa afetar o valor das ações 

da companhia ou influenciar decisões de investidores. Na prática, o conceito de 

tempo para o mercado acionário é mais flexível. As empresas não são obrigadas 

a fornecer informações materiais no exato momento em que surgem. Tribunais 

americanos e a SEC admitem algum intervalo de tempo entre o fato e sua 

divulgação.

Na realidade, a aplicação literal desse conceito é quase impossível. Investidores 

individuais têm remotas chances de acessar informações ao mesmo tempo que 

investidores institucionais, os quais monitoram os mercados financeiros 

incessantemente. Aprimoramentos tecnológicos na área da informação, conforme

O conceito de abrangência, por sua vez, determina a quem o disclosure é 

aplicável. O disclosure deve ser dirigido para o mercado como um todo, e não 

apenas aos seus acionistas. Algo explicitamente proibido no mercado americano 

é o disclosure seletivo. As companhias abertas americanas não podem relatar 

qualquer informação material a um indivíduo ou grupo de indivíduos sem antes ter 

informado ao mercado como um todo. Ou seja, todos os segmentos do mercado 

devem ter simultaneamente acesso à informação material fornecida pela empresa.
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ver-se-á no capítulo VII, estão facilitando o acesso de pequenos investidores de 

forma mais abrangente, porém, as grandes instituições ainda levam grande 

vantagem.
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• The Wall Street Journal e outros periódicos financeiros são comunicados para 

que possam publicar a notícia no dia seguinte;

• por fim, cumpridas as etapas citadas, a companhia pode divulgar o fato 

relevante a acionistas, empregados, grupos de analistas, mídia em geral etc.

• a companhia notifica o fato relevante à Bolsa de Valores, com 15 minutos de 

antecedência em relação à sua divulgação pública. A Bolsa então decide se 

deve ou não suspender a negociações das ações da companhia para que o 

anúncio seja feito. Na maioria dos casos não há suspensão dos negócios;

Nos Estados Unidos, as Bolsas, a SEC e as companhias abertas adotam o 

seguinte procedimento na divulgação de informações relevantes, conforme Garcia 

(1993:27-28):

O princípio da obrigatoriedade da pronta divulgação de informação relevante é 

baseado na idéia de que o público deve ter a oportunidade de decidir sobre seus 

investimentos a partir da melhor informação disponível, garantindo a eficiência da 

alocação de recursos no mercado.

5. A pronta divulgação da informação relevante 
nos EUA e no Brasil

• a companhia contata as agências informativas (Dow Jones News Service, 

Reuters News Service, Bloomberg etc.) simultaneamente, divulgando por 

telefone ou fax a informação. As agências editam a notícia e a enviam 

eletronicamente para seus assinantes. O fato relevante surge então em 

grandes telas colocadas nas salas de operações das corretoras e nos terminais 

de computadores dos operadores e dos demais profissionais do mercado. As 

informações divulgadas são armazenadas em banco de dados, para serem 

consultadas por investidores;

No Brasil, o roteiro seguido na divulgação do fato relevante é menos evidente. O 

Artigo 22 da Lei n° 6.385 estabelece que compete à CVM expedir normas
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aplicáveis às companhias abertas sobre a divulgação de fatos relevantes 

ocorridos nos seus negócios que possam influir, de modo ponderável, na decisão 

dos investidores de vender ou comprar valores mobiliários emitidos por cada uma 

delas. Tais normas devem abranger em que situações, em qual momento, a quem 

e como a companhia deve informar.

A Lei n° 6.404, em seu Artigo 157, parágrafo 5o, admite poderem existir, em 

determinados casos, razões legítimas que justifiquem a retenção de informações 

por parte da empresa. Como exemplos de situações que possam justificar 

confidencialidade temporária, a CVM cita fusões, incorporações, cisões, compra e 

venda de controle acionário, preparativos de ofertas públicas etc.
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6. Quadros comparativos das solicitações da SEC e da CVM

A análise comparativa das informações requeridas por SEC e CVM demonstra 

bom nível geral das exigências no mercado brasileiro, inclusive com prazos 

compatíveis com os fixados nos Estados Unidos. Diferenças foram constatadas 

nos seguintes tópicos:

Nos quadros III.1 e III.2, apresentados a seguir, estão catalogadas as principais 

informações referentes ao disclosure legal solicitadas pela SEC. Já no quadro 

III.3, elaborado pelo autor deste trabalho, representa-se o mesmo com relação á 

CVM. Cabe ressalvar que as frequências dos itens de informação apontadas no 

quadro sobre o mercado brasileiro têm somente base empírica resultante das 

constantes consultas realizadas em formulários desse tipo durante o exercício 

profissional do autor.

De forma geral, pode-se observar, na comparação entre os quadros, que a SEC 

dispõe de maior número de relatórios e formulários, os quais são também mais 

abrangentes que os utilizados no Brasil.

• Desempenho nas Bolsas: a SEC requisita informações sobre o desempenho 

das ações da emissora nas Bolsas. A CVM não explicita tal dado em seus 

formulários;

• Séries históricas: o formulário 10-K conta com séries de cinco anos incluindo 

as principais informações financeiras (receita, lucro, endividamento, 

investimentos etc.). No Brasil, a DFP contempla apenas três anos;

• Remuneração dos administradores: a SEC requer maior detalhamento da 

remuneração da administração da empresa, solicitando a relação dos 

vencimentos anuais e benefícios (como opções para aquisições de ações) de 

cada diretor. No Brasil, são informados apenas valores globais e 

generalizados;
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Além das diferenças apontadas, deve-se ressaltar a ausência, no Brasil, de 

relatórios similares ao Proxy Statements e a inexistência dos relatórios de registro 

de oferta de ações (underwriting) com o nível de rigor exigido nos Estados Unidos.

• Política de dividendos: enquanto nos EUA a SEC determina a apresentação 

de política de dividendos e perspectivas de dividendos futuros, no Brasil pede- 

se apenas o histórico dos dividendos pagos e o percentual de distribuição 

sobre o lucro apurado.
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Quadro III. 1: Itens solicitados pela SEC por formulário/relatório
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Formulários/Relatórios
Conteúdo ___________
Auditor
Nome________________
Opinião_______________
Alterações____________
Planos
de Remuneração
Acionários____________
Monetários
Informações
Corporativas
Natureza do Negócio
História_______________
Organização/Mudanças
Estrutura da Dívida
Depreciação__________
Outros Fatores________
Controladores 
e Diretores 
Identificação__________
Background___________
Participação Societária
Remuneração_________
Lucros por Ação______
Informações
Financeiras
Anuais Auditadas______
Parciais Auditadas_____
Parciais Não-Auditadas
Operações
Internacionais________
Contratos de Trabalho
Acordos Legais_______
Processos____________
Acordos
de Empréstimos______
Fábricas/Propriedades
Investimentos
Discriminação_________
Administração_________
Mix de produtos______
Estrutura Acionária
Subsidiárias__________
Underwriting_________
Ações Não Registradas
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Quadro III.1: Itens solicitados pela SEC por formulário/relatório (cont.)
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F = freqüentemente incluídoLegenda: S = sempre incluído F = freqüentemente incluído * = incluído excepcionalmente 
Fonte: The 1988 Dow Jones-lrwin Business and Investment Almanac.
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Formulários/Relatórios 
Conteúdo
Auditor
Nome ________________
Opinião__________________
Alterações_______________
Planos de Remuneração 
Acionários_______________
Monetários_______________
Informações Corporativas 
Natureza do Negócio______
História__________________
Organização/Mudanças 
Estrutura da Divida______
Depreciação_____________
Outros Fatores__________
Controladores e Diretores 
Identificação_____________
Background______________
Participação Societária 
Remuneração____________
Lucros por Ação_________
Informações Financeiras 
Anuais Auditadas_________
Parciais Auditadas________
Parciais Não-Auditadas
Operações Internacionais 
Contratos de Trabalho 
Acordos Legais__________
Processos_______________
Acordos de Empréstimos 
Fábricas/Propriedades 
investimentos 
Discriminação____________
Administração____________
Mix de produtos_________
Estrutura Acionária______
Subsidiárias_____________
Underwriting____________
Ações Não Registradas
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Quadro III.2: Itens solicitados pela CVM por formulário/relatório
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Formulários/Relatórios 
Conteúdo
Auditor
Nome
Opinião
Alterações
Pianos de Remuneração
Acionários_______________
Monetários
Informações Corporativas
Natureza do Negócio______
História
Organização/Mudanças
Estrutura da Dívida______
Depreciação_____________
Outros Fatores__________
Controladores e Diretores 
Identificação
Background______________
Participação Societária
Remuneração
Lucros por Ação_________
Informações Financeiras
Anuais Auditadas
Parciais Auditadas
Parciais Não-Auditadas
Operações Internacionais
Contratos de Trabalho
Acordos Legais 
Processos
Acordos de Empréstimos 
Fábricas/Propriedades 
Investimentos
Discriminação
Administração
M/xde produtos_________
Estrutura Acionária______
Subsidiárias
Underwriting
A ç õ esNãoRe g i s t r a d a s



CAPÍTULO IV: DISCLOSURE VOLUNTÁRIO OU INFORMAL

1. Introdução

Nos Estados Unidos, todo o material objeto do disclosure voluntário, da mesma 

forma que o relatório anual, não é submetido previamente à aprovação da SEC, 

estando, porém, sujeito à regulamentação antifraude, especificamente pela Lei 

10b-5 que determina: "É prática ilegal a qualquer pessoa, direta ou indiretamente, 

pelo uso de quaisquer meios ou instrumentos, criar esquemas ou artifícios para 

fraudar, divulgar fatos materiais de forma enganosa ou omitir fato material, 

operando em conexão com a compra ou venda de ações" (Garcia, 1993:21).

Os tribunais têm interpretado a Lei 10b-5 caso a caso, dado haver uma série de 

nuanças e requerimentos específicos atrelada à legislação. De forma genérica, o 

requerido é que toda a informação provida por uma companhia aberta que possa 

influenciar investidores seja acurada e completa.

O disclosure voluntário ou informal é menos quantificável que o disclosure legal 

ou formal, resultando em maiores questionamentos entre as companhias abertas 

e os investidores. Envolve press-releases, informações não-obrigatórias inseridas 

nos relatórios anuais, materiais de marketing corporativo, reuniões com analistas 

de investimentos e contatos diretos com acionistas. Adicionalmente, pode-se 

agregar negociações trabalhistas, campanhas publicitárias e outras formas de 

divulgação não-direcionadas à comunidade financeira, mas que são filtradas 

pelos investidores.
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2. Avaliação do disclosure voluntário ou informal

Buzby (1974) aplicou um questionário a analistas de investimentos americanos, 

buscando a hierarquização de 38 itens de informação voluntária por meio de uma 

escala ordinal de 5 pontos. O nível de disclosure dos 38 itens hierarquizados foi 

então confrontado com uma amostra de relatórios anuais de 88 companhias 

americanas de pequeno e médio portes no período entre 1970 e 1971. Os 

resultados indicaram que muitos dos itens foram omitidos, ou inadequadamente 

apresentados na maioria dos relatórios, e que a correlação entre a importância

O principal veículo de disclosure voluntário das empresas é, muito provavelmente, 

o relatório anual. A avaliação do nível de divulgação de informações nos 

relatórios anuais foi realizada por Singhvi & Desai (1971) e Buzby (1974) em 

empresas industriais americanas; Barret (1977) nas maiores empresas de capital 

aberto de sete países (França, Alemanha, Holanda, Suécia, Reino Unido, Estados 

Unidos e Japão); Firth (1979) em empresas industriais britânicas; Amernic & 

Maiocco (1981) em empresas industriais canadenses; Firer (1985) em empresas 
industriais da África do Sul; Chow & Wong-Boren (1987) em empresa industriais 

mexicanas. No Brasil, pesquisas semelhantes foram realizadas por Ferreira 

(1980), Almeida (1988) e Beuren (1991) em empresas de vários setores de 

atividade que tinham suas ações cotadas em Bolsa de Valores.

Singhvi & Desai (1971) demonstraram que empresas com disclosure inadequado 

geralmente são pequenas em relação ao tamanho de seus ativos e ao número de 

acionistas. Em geral, encontram-se dispensadas dos requerimentos das Bolsas 

por serem negociadas no mercado de balcão; auditadas por pequenas firmas, são 

menos rentáveis que a média do mercado se tomados como indicadores 

rentabilidade patrimonial e margem de lucro sobre vendas. Os autores também 

provaram empiricamente que o baixo nível de corporate disclosure nos relatórios 

anuais está diretamente relacionado à alta volatilidade dos preços das ações 

dessas empresas. Ou seja, na ausência de informações adequadas, decisões de 

investimento são feitas em bases pouco objetivas, levando à alocação ineficiente 

dos recursos de capital na economia.
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dos itens, segundo os analistas, e o respectivo nível de freqüência nos relatórios 
era baixa.

Chow & Wong-Boren (1987) analisaram 52 firmas mexicanas listadas em Bolsa, 

encontrando níveis de disclosure muito distintos dentro da amostra. Detectaram 

correlação positiva e significante entre o tamanho das empresas, somatório do 

valor de mercado das ações e do valor contábil dos passivos, e a qualidade do 

disclosure voluntário, ou seja, o nível de disclosure melhorava de acordo com o 

maior porte da empresa. Por outro lado, os itens alavancagem financeira e grau 

de imobilização dos ativos não apresentaram relação estatística com o nível de 

disclosure voluntário.

Almeida (1988), analisando relatórios de 36 companhias abertas entre 1984 e 

1986, concluiu que o nível de divulgação voluntária permaneceu baixo e manteve-

Barret (1977), analisando o padrão de disclosure de sete países (Estados Unidos, 

Grã-Bretanha, Japão, Suécia, Holanda, Alemanha e França) em relatórios anuais 

elaborados entre 1963 e 1973 por 103 empresas, concluiu que as americanas e 

britânicas, de forma geral, apresentavam nível de disclosure superior ao das 

companhias dos demais países. Relatou também relação consistente entre a 

qualidade do disclosure das companhias e a eficiência do mercado acionário 

local.

Amemic & Maiocco (1981) - a partir de uma amostra de 60 companhias 

canadenses - constataram aumento consistente e significante do nível de 

disclosure entre 1967 e 1977. Um dos motivos identificados para tal 

comportamento foi o fato de muitas dessas companhias terem iniciado suas 

negociações em Bolsas americanas ao longo do período da análise. Como o 

padrão de disclosure requerido pela SEC é superior ao da CICA - Comissão de 

Valores Mobiliários Canadense, as empresas acabaram promovendo também um 

upgrade dos relatórios distribuídos ao público canadense. Outros fatores 

elencados para explicar o forte aumento do corporate disclosure canadense foram 

influência do Balanço Social e busca da redução dos custos financeiros na 

obtenção de capital pela redução no nível de incerteza do investidor com relação 

à firma.
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se estável naquele período1. O autor também inferiu que existe relação positiva 

significativa entre o nível de divulgação das informações voluntárias e o tamanho 

das companhias abertas. Por outro lado, apesar de existir correlação positiva 

entre o grau de importância médio dos itens de informação voluntária, atribuído 

por analistas de investimentos, e a frequência com que são divulgados nos 

relatórios anuais, verificou não ser significativa em nível de 5%.

1 Este resultado diferiu daqueles obtidos em outros países que, em geral, apresentaram 
crescimento no nível de divulgação de informações ao longo do tempo.

Beuren (1991), ao realizar pesquisa similar á de Almeida (1988) sobre relatórios 

anuais, analisou os elaborados por 26 companhias abertas catarinenses, 

concluindo que o nível de divulgação de informações voluntárias de companhias 

abertas, apesar de não ser elevado, aumentou substancialmente no ano de 1987 

com relação ao período 1984-1986. Adicionalmente, a pesquisadora também 

constatou associação não-linear positiva significativa entre o nível de divulgação 

de informações voluntárias e o porte das empresas. Em seu trabalho concluiu, 

ainda, que as companhias abertas tendem a divulgar, com maior frequência, os 

itens de informação voluntária considerados mais importantes por aqueles que 

elaboram os relatórios financeiros, do que os priorizados sob a ótica dos analistas 

de investimentos.

Concluindo, nota-se que várias das pesquisas sobre disclosure voluntário 

utilizaram metodologias bastante similares partindo de rankings de hierarquização 

de itens de informação, segundo a opinião de analistas de investimentos, 

confrontando-os com os relatórios anuais das companhias abertas. Em nível das 

conclusões, as posições também ficaram bastante próximas indicando, com raras 

exceções, aprimoramento no nível de disclosure voluntário ao longo do tempo e 

correlação positiva entre o tamanho da companhia aberta e o seu nível de 

disclosure.
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3. Análise do conteúdo dos relatórios de administração

3.1. O relatório da administração como fonte de informação

A análise dos relatórios de administração também tem sido relegada a segundo 

plano nas pesquisas acadêmicas sobre demonstrações financeiras. Dá-se muito 

mais atenção aos dados quantitativos dos relatórios anuais, submetendo-os a 

estudos de cross-section e séries temporais, procurando com isso projetar o 

desempenho econômico-financeiro da empresa e, conseqüentemente, da ação. O 

segmento qualitativo, por sua vez, acaba sendo ignorado, talvez por não ser 

padronizado como as contas do balanço. Segundo crença geral, os relatórios de 

administração são mais uma peça de marketing corporativo, com poucas

Todas as demonstrações financeiras anuais devem incluir, como texto 

introdutório, o relatório da administração, comumente subscrito pelo presidente da 

companhia. Tal texto freqüentemente tem em seu início um sumário dos aspectos 

operacionais do último exercício fiscal e conclui com perspectivas para o ano em 

curso. Estudos realizados nos Estados Unidos indicam que os investidores 

consideram esta parte do balanço anual interessante porém pouco útil. 

Exemplificando: levantamento da SEC em 19772 apontou que 77% dos 

entrevistados costumavam ler o relatório da administração e que esta parte do 

balanço, dentre sete componentes, era tida como a segunda mais importante, 

perdendo apenas para o quadro de demonstração do resultado. Entretanto, 

quando o quesito solicitado foi sua utilidade, o relatório da administração 

recebeu graduação baixa, equivalente em importância às notas de rodapé e 

parecer dos auditores independentes. Em outro estudo, o relatório da 

administração foi classificado, segundo a opinião de investidores, como o décimo 

item em importância, dentre onze componentes do balanço3.

2 U.S. Congress, House Committee on Interstate and Foreign Commerce, Report of the Advisory 
Committee on Corporate Disclosure to the Securities and Exchange Comission, 95th 
Congress, 1 st Session 1977, p. 297.

3 Most, K.S. & Chang, L.S., Investo rs and Annual Financial Statements: a behavioral study. 
Working paper, Florida International University.
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A amostra do pesquisador americano foi subdividida em 20 empresas cujas 

ações, em suas cotações, apresentaram expressivas altas entre 1980 e 1983 

(grupo de alto desempenho) e 20 com comportamento antagônico no mesmo 

período (grupo de baixo desempenho). Os resultados da análise mostraram que 

nenhum dos relatórios do grupo de alto desempenho mencionava perdas ou 

prejuízos iminentes. Entretanto, 40% dos relatórios do outro grupo indicava 

deterioração de desempenho. Por outro lado. 65% dos relatórios do grupo bem- 

sucedido continham menções a ganhos, enquanto apenas 20% do grupo de baixo 

desempenho traçavam perspectivas otimistas.

informações relevantes, do que um documento que permita antever objetivamente 

as perspectivas da companhia em questão.

Conseqüentemente, os resultados da pesquisa indicaram relação entre o quadro 

prospectivo traçado pela administração da empresa e o subseqüente 

desempenho da ação. Referências a perdas só foram encontradas em empresas 

que tiveram posteriormente suas cotações deprimidas nas Bolsas, enquanto 

referências a ganhos foram encontradas preponderantemente nos relatórios das 

empresas que, depois, vieram a apresentar desempenho positivo de suas ações. 

Cabe ainda destacar que 37,5% dos relatórios analisados não traçavam qualquer 

quadro prospectivo, seja de ganho ou perda iminente.

Um dos poucos pesquisadores a se interessar pelos relatórios da administração, 

McConnel (1986), procurou obter resultados pela utilização da técnica de análise 

de conteúdo4. Partindo de uma amostra de 40 companhias abertas americanas, 

concluiu que o analista não deve se guiar apenas pelo relatório da administração; 

contudo, ignorá-lo pode resultar em perda de importantes sinalizações 

prospectivas. Em sua pesquisa, o autor constatou que presidentes de empresas 

com desempenho negativo evitam discussões sobre ganhos ou perdas. As 

menções de prejuízos iminentes foram associadas a posteriores quedas dos 

preços das ações correspondentes. Por outro lado, expressões positivas 

associaram-se com altas nas cotações no ano subseqüente.

4 Técnica largamente utilizada pelas ciências sociais, a análise de conteúdo pode ser descrita 
como uma enumeração sistemática, codificação e classificação de palavras e frases, com o 
propósito de se analisar o conteúdo da mensagem.
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3.2. O estudo de McConnel (1986) aplicado às empresas brasileiras

Quadro IV. 1: Grupos de alto e baixo desempenhos

Não
20

20218
4038

20
4013

Grupo
Alto desempenho

Baixo desempenho

Total

Grupo

Alto desempenho

Baixo desempenho

Total

15

27

6

5

Não

14

Perspectivas Negativas

Sim

0

Total

20

Total

20

2

Perspectivas Positivas

Sim

Seguindo metodologia similar à empregada por McConnel repetiu-se, para este 

estudo, o seu experimento em uma amostra de 40 companhias abertas 

brasileiras, submetendo-as à análise de conteúdo na busca de indicações de 

desempenhos prospectivos5 nas mensagens dos administradores, contidas nos 

relatórios anuais de 1993. A amostra foi formada por 20 empresas cujas ações 

tiveram desempenho superior ao do Ibovespa em 1994 (grupo de alto 

desempenho), e 20 empresas com atuação acionária negativa com relação ao 

índice no mesmo ano (grupo de baixo desempenho), selecionadas aleatoriamente 

dentro do universo de empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Os 

resultados foram os seguintes:

5 Exemplos: perspectivas de variações de produção, vendas ou da carteira de pedidos; alteração 
de margens, rentabilidade dos negócios, comportamento da demanda, evolução do 
endividamento, comportamento dos preços e custos, market-share etc.
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Quadro IV.2: A amostra:

Baixo desempenho % 94 (*)

-27,1

+212,7 -3,1
-17,3+ 106,4
-49,8+ 115,5

Embraco PN -9,8+104,5

Weg PN Enersul PNB -55,2+107,6

Amadeo Rossi PN -42,5+45,3

Mecânica Pesada PN -15,0+62,7

-36,3+ 154,5
-20,0Karsten PN+ 195,0

-6,4Sadia Concórdia PN Lorenz PN+31,8
-13,5Vale Rio Doce PN +42,1

-6,0Cevai PN +110,9
-5,3Met. Barbará PNOlvebra PN +14,0

-36,7Metal Leve PNContinental PN +35,3

-15,7Moinho Santista ON+155,6
-44,1Olma PN+22,8

-9,4Petrobrás PN+ 135,9Lacta PN
-19,2Sid. Nacional ON+265,9
-17,6Telebrás PN+126,4

(*) Variações acumuladas das cotações em 1994, deflacionadas pela evolução do Ibovespa no 
mesmo período.

Alto desempenho

Marisol PN

Avipal ON

Schlosser PN

Perdigão PN

Chapecó PN

Frangosul PN 

lochpe-Maxion PN

Lojas Renner PN

Adubos Trevo PN

Refripar PN

Casa Anglo PN

Alpargatas PN

Brahma PN

Iguaçu Café PNA 

Ipiranga Ref. PN 

J.B. Duarte PN

Cemig PN

Cimaf ON

Magnesita PNA

Mesbla PN

% 94 (*) 

+ 167,8

De forma semelhante à pesquisa americana, referências a perdas só foram 

encontradas em empresas que tiveram posteriormente suas cotações deprimidas 

em bolsa. Entretanto, tal procedimento verificou-se com menor frequência do que 

no mercado americano (10% contra 40%).

Já as projeções positivas foram encontradas em apenas 30% das empresas do 

grupo de alto desempenho (contra 65% no caso americano), índice próximo ao 

grupo de baixo desempenho (25% contra 20% dos EUA), sinalizando que
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menções otimistas nos relatórios da administração de companhias abertas 

brasileiras devem ser vistas com reserva por parte do público investidor.

Finalizando, deve-se destacar que relatórios da administração com perspectivas 

positivas, ou negativas, são minoria no Brasil (apenas 32,5%); enquanto que nos 

EUA o percentual praticamente dobra (62,5%).

Como importante conclusão, o levantamento indica empiricamente - guardadas as 

limitações e tamanho da amostra - que as companhias abertas brasileiras são 

pouco transparentes quando se trata de fazer previsões de desempenho ou de 

traçar cenários prospectivos dos seus negócios e dos seus setores de atuação.
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4.1 A pesquisa de Almeida

0 estudo de Almeida teve por finalidade:

Utilizando metodologia similar à usada em grande parcela dos trabalhos 

realizados no exterior, Almeida testou três hipóteses em sua pesquisa:

Hipótese 1 - As companhias abertas industriais melhoraram o nível de divulgação 

de informações voluntárias nos relatórios anuais no período de 1984 a 1986.

Hipótese 2 - Existe relação linear positiva e significativa entre o nível de 

divulgação de informações voluntárias nos relatórios anuais e o tamanho das 

companhias abertas industriais.

• avaliar a evolução do nível de divulgação de informações voluntárias nos 

relatórios anuais de companhias abertas industriais no Brasil, no período de 

1984 a 1986;

• examinar a relação existente entre o nível de divulgação de informações e o 

tamanho das empresas;

• verificar se os itens de informação julgados importantes pelos analistas de 

investimentos estavam presentes nos relatórios anuais.

Em sua pesquisa realizada no período de 1984 a 1986, Almeida (1988:1) analisou 

a divulgação de informações voluntárias por companhias industriais no Brasil. 

Para seus propósitos, o autor considerou como informações voluntárias todas 

“(...) aquelas fornecidas espontaneamente pelas empresas, isto é, cuja 

divulgação não está prevista na legislação vigente no país”. Adicionalmente, em 

coincidência com os pontos analisados neste trabalho, o autor elegeu os 

relatórios anuais como fonte de dados para a sua pesquisa, pelo “(...) importante 

papel que eles desempenham na difusão de informações organizadas e 

sistemáticas sobre companhias abertas”.

4. Reaplicação das pesquisas de Almeida (1988) e Beuren (1991)
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a) de cada item de informação num determinado ano:

b) de uma empresa num determinado ano:

O instrumento de medida foi aplicado a 234 analistas de investimentos, membros 

das ABAMECs (Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais) de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. A média aritmética das respostas obtidas, 

expressa por Gj, determinou o peso, em termos do grau de importância relativa, 

de cada item.

Para avaliar o nível de divulgação de informações, Almeida criou um indicador de 

30 itens de informação voluntária, selecionados a partir de um conjunto de 322 

itens, segundo determinados parâmetros6. Em seguida, construiu uma escala 

ordinal de cinco pontos para determinar o grau de importância relativa: (1) não 

importante, (2) pouco importante, (3) razoavelmente importante, (4) importante; e 
(5) muito importante.

A lista de informações apresentada no quadro IV.3, classificada de acordo com a 

sua importância relativa, foi utilizada para identificar a existência dessas 

informações em três relatórios anuais consecutivos: de 1984 a 1986. Com base 

nos resultados foi avaliado o nível de divulgação de três formas:

Hipótese 3 - Existe relação positiva significativa entre o grau de importância dos 

itens de informação, segundo a opinião dos analistas de investimentos, e a 

frequência com que são divulgados nos relatórios anuais das companhias abertas 

industriais.

6 A lista inicial foi obtida a partir da revisão das pesquisas anteriores, textos de contabilidade e 
análise de investimentos, e através de contatos informais com analistas. Os itens selecionados 
tinham que estar de acordo com os seguintes parâmetros: voluntários (não serem de 
divulgação compulsória), disponíveis (haver possibilidade de sua divulgação pelas empresas); 
aplicáveis (terem aplicabilidade na grande maioria das empresas industriais; e frequentes 
(serem citados em pelo menos duas listas). O desenho do questionário final foi precedido por um 
pré-teste com 45 alunos do curso de mestrado em Ciências Contábeis da FGV-RJ e 6 analistas 
de investimentos.

n n

NDIja = S . Gj. Iija / (S.Gj) 
i=i 1=1

m

NDIia= S.Gj. lija/(m.Gi)
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c) média da amostra de empresas num determinado ano:

m

= nível de divulgação do item de informação voluntária i no ano a;

= nível de divulgação de informações voluntárias da empresa j no ano a;

= nível de divulgação de informações voluntárias no ano a;

= grau de importância médio do item de informação voluntária i, atribuído 

por 234 analistas;
= variável dummy que assume o valor 1 quando o item de informação i 

está presente no relatório financeiro anual da empresa j no ano a e valor 

zero quando o item não foi divulgado;

= número total de empresas da amostra.

NDI 

i 

j 
a 
Z

Para obter a frequência de divulgação do item de informação voluntária i no ano 

a, contou-se o número de empresas que apresentaram aquele item de informação 

no ano a, cuja expressão formal é a seguinte:

hja

Onde:

NDIia

NDIja 

NDIa

Gj

m

NDIa = (1 /m). Z. NDIja 
j=i

(nível de divulgação de informações) = 0 a 100%

(item) .....................................................= 1 a 30

(empresa) .............................................= 1 a 36

(ano) = 1984 a 1986

(somatório)

m
Fja = Z . Ijja, onde j = número de empresas, a = ano 

j=i
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Quadro IV.3 -Grau de importância médio dos itens de informação (Gi)

Ordem Média
4,571

2
3
4
5
6
7
8
9

10
10
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Plano de benefícios aos empregados

4,53 

4,48 
4,43 
4,36 

4,30 
4,28 
4,22 
4,16 
4,11 
4,11 
4,08 

4,02 
4,02 
4,00 
3,97 

3,93 

3,84 

3,75 
3,74 

3,43 
3.41 
3,39 

3,26 

3,02 
2,73 

2,72 

2,67 

2,51
2,14

Pesquisa e desenvolvimento

Principais produtos e/ou serviços da companhia. 

Arrendamento ou aluguel de ativos

Receita de venda por tipo de consumidor 

Local, função e tamanho das plantas 

Receita de venda por região geográfica 

Seguros contratados 

Relações trabalhistas

Número de empregados 

Propaganda e publicidade 

Recursos humanos

Descrição dos Itens

Fatores que afetaram o desempenho da companhia no exercício 
encerrado_______ __________________________________________
Tendências do setor de atividade da companhia

Projeções de vendas físicas

Fatores que podem afetar o futuro da companhia

Sumário dados operacionais importantes

Objetivos e políticas da administração

Investimentos realizados e planejados

Pedidos em carteira

Operações de crédito de curto prazo

Política de dividendos

Matérias-primas

Impacto da inflação nas atividades da companhia

Posição competitiva e parcela de mercado

Despesas/custos por componentes

Valor de mercado dos estoques

Atividades no mercado de capitais

Receita de venda por produto/atividade

Base acionária
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No seu levantamento foram enviados, pelo correio, questionários aos 1209 

membros da ABAMEC do Rio de Janeiro e de São Paulo, dos quais obteve o 

índice de retorno de 19,4%. Dado o número de questionários não respondidos, 

Almeida optou pela aplicação do teste de non-response bias (possibilidade de que 

os resultados sejam dependentes do grupo de analistas participantes da 

pesquisa), que revelou não haver evidências de tendenciosidade nas respostas 

em nível de 5%.

Ao relacionar o nível de divulgação de informações voluntárias ao tamanho da 

empresa, os pesquisadores utilizaram os valores do Ativo Total e do Patrimônio 

Líquido das empresas, convertidos em OTN. Devido à possibilidade de ocorrência 

de grande dispersão, que prejudicaria os resultados dos testes de correlação, 

adotou-se o logaritmo decimal dos valores absolutos a fim de reduzir a magnitude 

do desvio padrão de ambas as medidas. Como decorrência da alteração, a 

hipótese 2 passou a ser: “existe relação não-linear significativa entre o nível de 

divulgação das informações voluntárias nos relatórios anuais e o tamanho das 

companhias abertas industriais” (Almeida, 1988:12-13).

Com relação à adoção da opinião dos analistas de investimentos como variável 

da pesquisa, o procedimento deveu-se, segundo o autor, a dois motivos: à 

relevância de seu exercício profissional, assessorando os principais investidores 

do mercado, e à existência de uma entidade representativa, a ABAMEC, 

facilitando o desenvolvimento do trabalho.

Quanto à amostra de empresas, o autor selecionou aleatoriamente 85 

companhias abertas listadas no cadastro da CVM, no mês de agosto de 1987. 

Para a inclusão em sua amostra, todas deveríam: ter ações negociadas em bolsa 

de valores no mínimo desde 1984; estar em fase operacional; ser caracterizadas 

como empresas industriais. Da seleção inicial, 46 empresas responderam à 

correspondência enviada (índice de retorno de 54,1%), mas apenas 36 puderam 

ser incluídas na pesquisa, desde que cinco não enviaram o conjunto completo 

composto de três relatórios anuais e outras cinco remeteram apenas cópias do 

IAN - Informações Anuais (vide capítulo III).
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4.2. A pesquisa de Beuren

Ao analisar os coeficientes de correlação de Pearson entre o nível de divulgação 

de informações voluntárias e o tamanho das companhias abertas industriais 

(medido pelo logaritmo decimal dos valores absolutos do ativo total e do 

patrimônio líquido), o autor deduziu que os resultados “(...) indicam que existe 

uma associação não-linear positiva significativa entre o nível de divulgação de 

informações e o tamanho das companhias abertas para os três anos em conjunto 

e que esta associação é estável"8 (hipótese 2).

Em seu estudo, Beuren objetivou a reaplicação das hipóteses de Almeida, ou 

seja, seu trabalho teve por finalidade:

• avaliar a evolução da divulgação de informações voluntárias nos relatórios 

anuais de 1987 com relação ao período de 1984 a 1986;

• verificar se os itens de informação voluntária julgados importantes pelos 

analistas de investimentos, membros da ABAMEC de São Paulo e do Rio de

O nível de divulgação de informações (NDI) obtido pelo autor no conjunto dos três 

anos analisados foi de 26,4%, constatando-se diferença substancial entre a 

empresa que menos divulga e a que possui o melhor disclosure. Observando-se a 

série ao longo do tempo, Almeida concluiu que “não se pode rejeitar a hipótese 

de que as empresas não melhoraram o nível de divulgação de informações 

voluntárias no período 1984-86"7 (hipótese 1).

7 Almeida, 1988, p. 18.
8 Idem, p. 28.
9 Idem, p. 29-30.

Por fim, estudando a associação entre o grau de importância dos itens de 

informação voluntária e a freqüência com que são divulgados, concluiu que “(...) 

existe uma relação positiva entre as variáveis, porém não-significante ao nível de 

5%. Portanto, pode-se dizer que, no período de tempo investigado, as empresas 

não se preocuparam em divulgar informações voluntárias consideradas 

importantes por analistas financeiros”9 (hipótese 3).
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Adicionalmente, a autora incluiu dois objetivos complementares ao seu trabalho:

Hipótese 2 - Existe relação não-linear significativa entre o nível de divulgação de 

informações voluntárias e o tamanho das empresas;

Janeiro, estão presentes nos relatórios anuais de 1987 de companhias abertas 
industriais do estado de Santa Catarina;

• determinar a correlação entre o nível de divulgação voluntária e o tamanho das 
empresas.

Hipótese 4 - As variações no nível de divulgação de informações voluntárias são 

explicadas pelo interesse em inovação no trabalho dos responsáveis pela 

elaboração dos relatórios anuais.

Hipótese 5 - As variações no nível de divulgação de informações voluntárias são 

explicadas pelo grau de satisfação no trabalho dos responsáveis pela elaboração 

dos relatórios anuais.

Hipótese 3 - Existe relação positiva significativa entre o grau de importância dos 

itens de informação, segundo a opinião dos analistas de investimentos, e a 

frequência com que são divulgados nos relatórios anuais das companhias abertas 

industriais catarinenses.

O conjunto dos objetivos da autora, somado à reaplicação da pesquisa de 

Almeida e à extensão daquele trabalho, gerou seis hipóteses:

Hipótese 1 - As empresas industriais catarinenses com ações negociadas em 

bolsas de valores melhoraram o nível de divulgação de informações voluntárias 

no ano de 1987, com relação ao período de 1984 a 1986.

• estudar a relação entre as características pessoais e comportamentais dos 

responsáveis pela elaboração dos relatórios anuais, e o nível de divulgação 

das informações voluntárias;

• analisar a correlação entre os graus de importância atribuídos pelos analistas e 

pelos responsáveis pela elaboração dos relatórios anuais aos itens de 

informação voluntária.
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A fim de permitir a comparação entre os resultados das duas pesquisas, Beuren 

adotou não só o mesmo instrumento de medida elaborado por Almeida, mas 

também a metodologia empregada por este em seu trabalho.

Na ampliação da pesquisa reaplicada, a autora utilizou as seguintes variáveis: 

idade, sexo, experiência, formação, interesse por inovação, satisfação, grau de 

importância dos itens de informação atribuído pelos responsáveis pela elaboração 

dos relatórios anuais. Relativamente ao interesse por inovação no trabalho, foi 

adotada uma versão do questionário de Patchen10, que mensura cinco aspectos 

motivacionais: motivação pelo trabalho, interesse em inovação no trabalho, desejo 

de expressar discordância com relação aos seus superiores, atitude com relação 

às mudanças, e identificação com a Organização. Já para mensurar a satisfação 

no trabalho, Beuren utilizou a metodologia elaborada por Porter & Lawler11, de 

aplicação de um questionário com 13 perguntas.

Hipótese 6 - Existe relação significativa entre o grau de importância dos itens de 

informação voluntária atribuído tanto pelos analistas de investimentos quanto 

pelos responsáveis pela elaboração dos relatórios anuais.

10 In: Price, James L., Handbook of Organizational Measurement, Massachusetts, D.C. Health and 
Company, 1972

11 Idem.

Enquanto Almeida obteve sua amostra através de solicitação via correio, Beuren 

optou pelo contato pessoal junto às empresas, principalmente para atender ás 

hipóteses adicionais do seu trabalho. Assim, seu levantamento sofreu limitação 

geográfica, englobando apenas empresas industriais do estado de Santa 

Catarina. A pesquisadora selecionou 28 empresas, a partir da listagem de todas 

as empresas industriais do estado, cadastradas junto à CVM em agosto de 1988. 

De um total de 47 empresas selecionadas, foram excluídas aquelas que: 

posteriormente cancelaram seu registro junto à CVM; só tinham negociabilidade 

de suas ações no mercado de balcão; tinham exercício fiscal distinto das demais 

companhias; pertenciam a um mesmo grupo empresarial (selecionando-se 

apenas aquela com maior ativo total). A amostra final de 26 empresas decorreu 

de duas das visitadas não terem fornecido os dados requisitados pela pesquisa.
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Diante dos resultados de sua pesquisa, a autora concluiu que:

4.3. A pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho

4.3.1. Introdução

O instrumento utilizado na coleta de dados complementares à pesquisa de 

Almeida foi um questionário constituído de questões abertas, de escolha múltipla, 
do tipo escala de Likert (cinco categorias).

Descrever-se-ão agora os procedimentos adotados na reaplicação das pesquisas 

de Almeida (1988) e Beuren (1991).

• o nível de divulgação de informações voluntárias de empresas industriais 

brasileiras listadas em Bolsas, não é elevado, mas aumentou substancialmente 

em 1987, com relação ao período de 1984 a 1986 (hipótese 1);

• existe associação não-linear positiva significativa entre o nível de divulgação 

de informações voluntárias e o tamanho das empresas (hipótese 2);

• apesar de existir relação positiva entre o nível de divulgação de cada um dos 

itens de divulgação voluntária e o seu grau de importância, atribuído por 

analistas e contadores; apenas no último grupo a correlação foi significante 

(hipótese 3);

• existe correlação positiva entre o nível de divulgação de informações de 

empresas e o interesse em inovação no trabalho dos responsáveis pela 

elaboração dos relatórios anuais (hipótese 4);

• há relação positiva não significante em nível de 5% entre o nível de divulgação 

e a satisfação no trabalho desses profissionais (hipótese 5);

• há correlação positiva significativa entre o grau de importância dos itens de 

informação atribuído pelos analistas de investimentos e o aquilatado pelos 

responsáveis pela elaboração dos relatórios anuais (hipótese 6).
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Partiu-se da idéia de testar as mesmas hipóteses básicas12, que são:

4.3.2. A Amostragem Desenvolvida

Hipótese 2 - Existe relação não-linear significativa entre o nível de divulgação de 

informações voluntárias e o tamanho das empresas.

Hipótese 1 - As empresas não-financeiras com ações negociadas em Bolsas de 

Valores melhoraram o nível de divulgação de informações voluntárias ao longo do 
tempo.

Hipótese 3 - Existe relação positiva significativa entre o grau de importância dos 

itens de informação voluntária, segundo a opinião dos analistas de investimentos, 

e a freqüência com que são divulgados nos relatórios anuais das companhias 

abertas não-financeiras.

Com relação à amostra desta pesquisa, buscou-se em um primeiro momento 

repetir as empresas analisadas nos levantamentos anteriores. Das 60 

companhias abertas escolhidas por Almeida e Beuren, nove haviam cancelado 

seus registros junto a Bolsa de Valores de São Paulo. Procedeu-se então ao 

envio de correspondência, solicitando a remessa dos três últimos relatórios 

anuais, com a obtenção do índice de resposta de 68,6% (35 empresas). Para 

aumentar o tamanho da amostra, foram enviadas mais 15 correspondências para 

companhias abertas escolhidas aleatoriamente, das quais alcançou-se o índice 

de retorno de 40% (6 empresas).

Como grau de importância dos itens de informação voluntária, de acordo com a 

opinião dos analistas de investimentos, foi adotado o ranking levantado por 

Almeida (vide quadro IV.3) em sua pesquisa. A mesma atribuição de pesos para 

as informações voluntárias foi usada por Beuren, a qual considera-se importante 

para comparar os resultados obtidos.

12 As hipóteses adicionais levantadas na pesquisa de Beuren: interesse em inovação e grau de 
satisfação no trabalho dos responsáveis pela elaboração dos relatórios anuais e a correlação 
entre a hierarquização dos itens de informação voluntária, segundo analistas e responsáveis 
pela elaboração dos relatórios anuais, não foram reaplicadas neste trabalho.
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4.3.3. Nível de divulgação de informações voluntárias (NDI)

O quadro IV.4 apresenta os resultados obtidos por Almeida, Beuren e pela 

pesquisa descrita neste texto com relação ao nível de divulgação dos itens de 

informação para cada ano, nos períodos de 1984 a 1987 e 1992 a 1994.

Comparando-se os números obtidos nota-se. em primeiro lugar, grande diferença 

entre o nível de divulgação da maioria dos itens de informação voluntária de 1987 

e os dos demais anos. Beuren (1991:57), responsável por aquele levantamento, 

afirma em seu trabalho que “deve-se ter ciência de que as empresas que 

compuseram a amostra de pesquisa do primeiro período diferem das do segundo 

período, principalmente, no que concerne a sua localização geográfica, seu 

tamanho e o número de empresas pesquisadas. Outro fator, não menos relevante, 

que deve ser considerado, são as mudanças constantes no cenário político- 

econômico do país e as suas influências na divulgação de informações nos 

relatórios financeiros anuais”.

Apresenta-se a seguir a descrição e análise dos resultados, os testes de 

hipóteses da pesquisa, algumas conclusões e comentários suplementares.
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Almeida Baren Esta Pesquisa

N. Descrição dos Itens 1984 1985 1986 1987 1992 1993 1994
01 66,7 55 6 63,9 88,5 73,2 70.7 73.2

02 72,2 75.0 80,6 100,0 80,5 87,8 87,8

03 50,0 66,755,6 80,8 70.7 70,7 78,0
04 30,6 30,6 96,227.8 63,4 63,4 61,0
05 5,6 17.12.8 5,6 26,9 29,3 26,8
06 7,72,8 12,213,9 4,9 4,911.1
07 13,9 26,9 22,013.9 16.7 34,1 31.7
08 88,5 73,2 75,663,9 80,561.1 58.3
09 16.7 38,5 53,7 65,9 70,716.7 22,2
10 15.4 17.1 17,15.6 2.8 14,62,8
11 Recursos humanos 30,8 56,133,3 48,8 48,833,336,1

12 43,9 58,525,2 42,3 34,127,836,1

97,6 90,2 95,113 30,811.111,1 11.1

78,0 87,892,3 78,014 Política de dividendos 47.247,2 52,8

51.2 51.253,8 36,615 61.1Atividades no mercado de capitais 63,9 63,9

41.5 53,753,8 43,927,816 27,8Operações de crédito de curto prazo 25,0

34,1 36,616.7 26,9 34.117 Matérias-primas 19,4 19,4

4.9 9.822.2 38,5 9.818 22,2Local., função e tamanho das plantas 19,4

22,0 24,4 24,4100,05.619 13,9 11.1Impacto da inflação nas atividades da cia

0.00,0 0,0 2.40.020 0.0Valor de mercado dos estoques 0.0
14,6 12,2 7.326,911.121 0.0 11.1

56,192,3 73,2 68,35.65.622 5.6
2,4 7.32.42.8 0,02.823 0.0
31.724,4 36,63,830,638,924 38,9
68,30,0 56,1 73,250,044,425 47.2
0,00.0 2.40.00.00.00.026
2.44,9 2.43.82.82.827 2.8
2.4 12,211.5 2,42.85.62.828

31.7 29.3 34.146,227,825,038,929

17,1 24,4 26,823,125,027,830,630 Tendências do setor de atividade da cia.

Arrendamento ou aluguel de ativos

Seguros contratados

Despesas/custos por componentes

Pedidos em carteira

Projeções de vendas físicas

Fatores econômicos, políticos e sociais 
que podem afetar o futuro da companhia

Receita de venda por tipo de consumidor

Receita de venda por produto/atividade

Receita de venda por região geográfica

Investimentos realizados e planejados

Número de empregados

Relações trabalhistas

Plano de benefícios aos empregados

Base acionária

Principais produtos e/ ou serviços da cia 

Sumário dados operacionais importantes 

Posição competitiva e parcela de mercado 

Propaganda e publicidade 

Pesquisa e desenvolvimento

Objetivos e políticas da administração

Fatores que afetaram o desempenho da 
companhia no exercício encerrado

Quadro IV.4: Nível de divulgação dos itens de informação voluntária (%) - NDIia
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• valor de mercado dos estoques (2,4);

• despesas/custos por componentes (2,4);

• pedidos em carteira (2,4);

• propaganda e publicidade (4,9);

• arrendamento ou aluguel dos ativos (7,3);

• receita de venda por tipo de consumidor (7,3);

• localização, função e tamanho das plantas (9,8).

Por outro lado, entre os itens menos divulgados, hierarquizados pelos resultados 

de 1994 encontram-se:

• base acionária (NDI = 95,1);

• fatores que afetaram o desempenho (87,8);

• política de dividendos (87,8);

• investimentos realizados e planejados (80,5);

• principais produtos e serviços (78,0);

• objetivos e políticas da administração (73,2);

• receita de venda por região geográfica (73,2).

A análise do quadro apresentado demonstra que. neste levantamento, os itens de 

informação mais divulgados, ao final do período analisado, foram:

Comparando-se os itens mais divulgados e os menos divulgados com o grau de 

importância médio dos itens de informação, segundo a opinião dos analistas de 

investimentos (quadro IV.3), nota-se claramente os pontos em comum e as 

divergências de avaliação entre estes profissionais e os responsáveis pela 

elaboração dos relatórios anuais. Dados sobre o desempenho passado da 

companhia, que os analistas colocam como a informação mais relevante na 

análise de investimentos, aparece como o segundo item mais frequente nos 

relatórios anuais. Informações sobre os objetivos e políticas da administração, 

investimentos realizados e planejados e sobre a política de dividendos, todos 

elencados dentre os dez mais importantes segundo os analistas, foram também 

priorizados na elaboração dos relatórios anuais.
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Analisando-se a evolução no tempo, notou-se que apenas dois itens de 

informação voluntária apresentaram crescimentos consecutivos nos anos de 1992 

a 1994 se comparados à média obtida por Almeida e aos resultados apresentados 

por Beuren: número de empregados e receitas de venda por região geográfica. 

Com relação ao número de empregados, esse crescimento pode ser explicado 

pelo maior enfoque dado atualmente aos índices de produtividade, com a prática 

de se dividir o faturamento da empresa pelo número de seus funcionários na 

tentativa de comprovar o sucesso de medidas de reestruturação. Já a abertura da 

receita por região geográfica, provavelmente ganhou relevância nos relatórios 

devido ao processo de globalização dos mercados e aumento das exportações. 

Entretanto, para os analistas, de acordo com o ranking elaborado por Almeida, 

estas informações são pouco importantes.

Entretanto, notou-se - corroborando uma das conclusões desta reaplicação do 

estudo de McConnel (item 3.2 deste capítulo) - baixo conteúdo prospectivo dos 

relatórios anuais, frente à sua grande importância segundo a ótica dos analistas 

de investimentos. Informações sobre tendências do setor de atividade da 

companhia, projeções de vendas físicas e fatores que podem afetar o futuro da 

companhia, as mais importantes depois das explicações sobre o desempenho 

passado, continuaram recebendo pouca atenção na elaboração dos relatórios 

anuais. Almeida (1988:21) atribui esta preferência dos contadores por 

informações quantitativas e históricas, tradicionalmente produzidas pelos 

sistemas contábeis, às informações qualitativas e prospectivas, como “influência 

do conservadorismo na contabilidade”.

Relativamente às variações negativas ao longo do tempo, destacam-se 

localização, função e tamanho das plantas industriais que apresentaram NDIs 

inferiores a 10 entre 1992 e 1994, contra a média de 21,3 entre 1984 e 1986 e de 

38,5 em 1987. Verificou-se também a queda brusca no nível de divulgação de 

informações sobre impactos inflacionários nas atividades das companhias entre 

1987 (100) e a série temporal aqui estudada (22 em 1992, 24,4 em 1993 e 1994).
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Apresenta-se, a

Quadro IV.5: Relação das empresas pesquisadas e respectivos NDIs

1992 1993 1994 1992 1993 1994
Alpargatas 53,53 55,95 55,95 Mecânica Pesada 23,10 25,53 33,08
Antarctica Nordeste 19,80 11,91 15,73 Metal Leve 40,75 52.75 50,14
Aracruz 50,27 52,50 Metal. Barbará56,73 16,59 23,16 37,97
Buettner 50,44 53,98 50.66 Metalúrgica Gerdau 42,71 40,96 44,00
C. Fabrini 24,73 28,54 40,7033,78 Moinho Santista 36.90 44.24
Cedro Cachoeira 32,28 28,79 23,97 27,79 53,9332,43 Nakata

Cevai 29,54 39,10 42,6444,68 50,22 60,01 Perdigão

Chapecó 56,16Petrobrás 43,90 53,7454,10 47,35 59,20

Cia. Hering 28,87 27,05 37,0145,84 56,60 51,28 Pirelli

Cia. Lorenz 38,1446,42 34,63Randon Particip.35,50 39,6646,02
44,90Copene 28,66 50,52Refripar48,03 49,38 46,21
62,3053,65Cremer Sadia Concórdia 47,8757,5954,68 53,72

37,78 30,83DHB 37,23Schlosser26,27 36,2122,28
23,0323,0323,03Embraco Semp Toshiba42,2732,55 39,95

51,97 41,5849,55lochpe-Maxion 72,58 Teka54,29 54,29
29,46 29,44 32,45Ipiranga Refinaria Têxtil C. Renaux36,36 34,0436,36

32,07 29,6529,95Karsten Tupy31,4534,51 31,45
40,20 51,9950,88Linhas Círculo Usiminas10,0415,15 21,70

47,60 48,01 53,18Vale do Rio DoceMagnesita 37,85 35,16 42,21

34,85 44,6726,72Mannesmann 51,27 Weg43,4943,06

Marisol 24,6724,6728,61

com os de 1992.

Da amostra, 30 empresas (73,2%) apresentaram evolução positiva no nível de 

divulgação de informações voluntárias, se comparados os resultados de 1994

O quadro IV.6 mostra as estatísticas referentes ao nível de divulgação de 

informações voluntárias para cada uma das pesquisas realizadas.

seguir, a relação das 41 empresas que participaram deste 

levantamento, acompanhadas do nível de divulgação de informações voluntárias 

(NDI) de cada uma, ano-a-ano:
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Quadro IV.6: Nível de divulgação de informações

Almeida Beuren

4.3.4. A associação entre o NDI e o tamanho das empresas

Reforçando a conclusão de Beuren, verificou-se crescimento no nível da empresa 

que menos divulga informações com relação ao período de 1984 a 1986. Já com 

referência à que mais divulga informações, não se notou qualquer alteração 

significativa ao longo do período analisado.

1987
43,0
10,6
21,1
64.1
(26)

1993
39,4
12,2
11,9
56,6
(41)

1994
42,7
11,3
10,0
62,3
(41)

1984
26,6
13,6
3,7

58,2
(36)

1985
26,3
15,5
3,5

64,2
(36)

1986
26,2
14,4
3,7

64,2
(36)

Esta Pesquisa

1992

37.2

10,9

15,2

54,7

(41)

Comparando-se os resultados do levantamento desta pesquisa com os das 

anteriores, verificou-se significativo crescimento no nível de divulgação de 

informações voluntárias, com relação ao triénio 84-86. Entretanto, se comparados 

ao levantamento de 1987, não se pode rejeitar a hipótese de que as empresas 

não melhoraram o nível de divulgação de informações voluntárias, com a ressalva 

da particularidade daquela amostra, já descrita neste trabalho.

Ano a
NDIa 

Desvio-padrão 

NDI,a mínimo 

NDI,a máximo 

N° empresas j

O quadro IV.7 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre o nível 

de divulgação de informações voluntárias e o tamanho das companhias 

estudadas nas três pesquisas.
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Quadro IV.7: Correlações entre o NDI e o tamanho das empresas

Almeida Esta pesquisa

1985 1992

Ativo Total

Conforme observação feita na apresentação da metodologia utilizada neste 

estudo, assim como nas pesquisas anteriores, converteu-se os valores absolutos 

do ativo total e do patrimônio líquido das empresas para logaritmos decimais, com 

o propósito de reduzir a magnitude do desvio-padrão de ambas as medidas13.

Os resultados dos testes de correlação indicam a existência de relação não-linear 

positiva e significante em nível de 5% entre o nível de divulgação de informações 

e o tamanho das empresas no período da realização desta pesquisa (1992 a 

1994), mas que tal associação tomou-se menos forte se comparada aos 

resultados das pesquisas anteriores.

Beure
n

0,6969
(36) 
0,001 
0,6654
(36) 
0,001

1986 
0,7139 
(36) 
0,001 
0,7150

(36) 

0,001

1987 

0,6437 

(26) 

0,001 

0,6121 

(26) 

0,001

0,3746 

(41) 

0,012 

0,3594 

(41)

0,016

1993 
0,4495 
(41) 
0,003 
0,4240 
(41) 
0,005

N° de Casos 

Significância 

Patrimônio Líquido 

N° de Casos 

Significância

1984 
0,6863 
(36) 
0,001 
0,6703 
(36) 
0,001

1994
0,4559
(41)
0,003
0,4290
(41)
0,005

13 Conforme afirma Almeida (1988:19), ‘Deve-se ressaltar que a relação não-linear 
provavelmente descreve melhor o comportamento vigente na população que a relação linear. 
Não há motivos concretos para se aceitar que o nível de divulgação cresça com o tamanho das 
empresas a uma taxa constante. O mais lógico é que ele cresça a uma taxa decrescente, 
tendendo a nivelar após um determinado ponto".

O comportamento verificado pode ser parcialmente explicado pela confrontação 

dos resultados dos NDIs das empresas deste levantamento com os da amostra 

coletada por Almeida, apontando para o melhor desempenho no nível de 

disclosure voluntário das pequenas empresas quando comparadas às de maior 

porte.
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4.3.5.

Quadro IV.8: Correlações entre o NDI e o Grau de Importância

Beuren

Tal constatação leva a crer que, além de as empresas não terem se preocupado 

em divulgar informações voluntárias consideradas importantes pelos analistas, a 

melhora verificada no nível de disclosure voluntário das companhias abertas 

brasileiras foi resultante da apresentação de informações julgadas de pouca 

utilidade pelos analistas de investimentos.

O quadro IV.8 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson entre o grau 

de importância médio dos itens de informação voluntária e a frequência com que 

foram divulgados nos períodos analisados pelas três pesquisas.

Os resultados demonstram que a relação positiva entre as variáveis, nos anos de 

1992 a 1994, é muito fraca e não-significante, com a ocorrência de degradação da 

associação quando se compara este aos estudos anteriores.

A associação entre o grau de importância e a frequência de 
divulgação nos relatórios anuais

Beuren, em seu trabalho, também testou a correlação entre o NDI e o grau de 

importância atribuído pelos contadores, tendo chegado a r = 0,6411, o que indica 

relação positiva significativa em nível de 5%. Conclui-se, portanto, que na 

elaboração dos relatórios anuais são considerados mais os interesses dos 

contadores do que os dos analistas de investimentos.

Coeficiente

N° de Casos

Significância

1986
0,2544
(30) 
0,087

1987
0,2521
(30)
0,089

1994 
0,0267 
(30) 
0,444

1993
0,0567
(30) 
0,383

1985
0,2202
(30)
0,121

Esta pesquisa

1992

0,0797

(30)

0,338

Almeida

1984

0,2287

(30) 

0,112
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4.3.6. A associação entre o NDI e a volatilidade das ações em Bolsa

Quadro IV.9: Correlação entre o NDI e a Volatilidade das Ações

O resultado do teste indica a existência de relação positiva entre o nível de 

divulgação de informações voluntárias e a volatilidade das ações em Bolsa. Tal 

conclusão opõe-se à de pesquisas similares realizadas no exterior, nas quais a 

correlação é negativa, ou seja, o aprimoramento do disclosure voluntário leva à 

menor volatilidade dos preços das ações por reduzir o risco percebido pelo 

investidor. Como observado, obteve-se resultado distinto daquele apontado por 

Singhvi & Desai (1971) no qual, aumentando-se o nível de disclosure, reduzia-se 

a volatilidade do preço da ação, em outras palavras, o seu risco.

Acredita-se que, com o aumento da liquidez das ações de 2a e 3a linhas, este 

resultado possa ser refutado.

Coeficiente

N° de Casos

Significância

1992 
0,3269 
(31) 
0,036

1993 
0,3158 
(31) 
0,042

1994 
0,2738 
(31) 
0,068

No caso brasileiro, pode-se explicar o aumento da volatilidade, ou seja, do risco, 

com o aumento do disclosure, em função da baixa liquidez da maioria das ações. 

Assim, à medida em que determinada empresa, cuja ação tem baixa liquidez em 

Bolsa, aumenta o disclosure, esta informação altera o valor da ação, com 

mudanças bruscas de patamares, impactando no computo da sua volatilidade.

Além da reaplicação das pesquisas de Almeida e de Beuren, procedeu-se a um 

teste extra na tentativa de medir a relação entre a volatilidade das ações das 

empresas analisadas e o NDI de cada uma delas. Em virtude da impossibilidade 

de obtenção de séries históricas de cotações de dez das empresas pesquisadas, 

a amostra da pesquisa reduziu-se para 31 empresas.
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4.3.7. Considerações finais

Os principais resultados obtidos na reaplicação das pesquisas de Almeida e de 

Beuren foram:

• a impossibilidade de checar a aplicabilidade de todos os itens de informação 

voluntária para cada empresa da amostra:

• a utilização de um ranking - o grau de importância médio dos itens de 

informação (quadro IV.3) - elaborado há mais de seis anos - que pode ter se 

transformado ao longo do tempo;

• a subjetividade dos diferentes pesquisadores na determinação da presença dos 

itens de informação voluntária, dada as grandes variações encontradas em 

alguns dos itens pesquisados.

Deve-se ter em mente as limitações desta reaplicação dos estudos anteriores, 

antes de reforçar suas conclusões. Como limitações, frisa-se:

• quanto ao nível de divulgação de informações voluntárias (NDI), verificou-se 

que embora não seja elevado, tal índice apresentou tendência de crescimento 

nos anos deste levantamento (1992 a 1994), melhorando sensivelmente com 

relação ao período abordado pela primeira pesquisa (1984 a 1986); entretanto, 

ficou aquém do nível obtido por Beuren em 1987;

• quanto à relação entre o NDI e o tamanho das empresas, confirmou-se os 

resultados anteriores de existir correlação não-linear positiva, significativa em 

nível de 5%, todavia com coeficientes inferiores aos obtidos anteriormente;

• quanto à relação entre o grau de importância médio dos itens de informação 

voluntária e a freqüência com que são divulgados nos relatórios anuais, 

encontrou-se, como nos trabalhos anteriores, relação positiva não-significativa 

em nível de 5% com coeficientes de correlação bem inferiores;

• como extensão aos trabalhos anteriores, procedeu-se o estudo da correlação 

entre a volatilidade dos preços das ações e o nível de divulgação de 

informações voluntárias das respectivas empresas. Surpreendentemente, 

verificou-se correlação positiva, e significativa em nível de 5% nos anos de 

1992 e 1993, enquanto a teoria comumente aceita indica comportamento 

oposto.
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Conclui-se, assim corroborando os resultados de Almeida, que os responsáveis 

pela elaboração dos relatórios anuais devem aprimorar seu nível de divulgação, 

sintonizados às diferentes demandas dos vários agentes do mercado financeiro. 

Com referência à volatilidade, acredita-se que a forte concentração dos negócios 

em poucas ações causa séria distorção no mercado brasileiro, fato captado pelo 

teste de correlação realizado nesta pesquisa entre a volatidade dos preços das 

ações e o nível de divulgação de informações voluntárias.



1. Introdução

CAPÍTULO V: HIERARQUIZAÇÃO DAS
FONTES DE DISCLOSURE

Como já ressaltado várias vezes ao longo deste trabalho, as informações 

desejadas pelos analistas de investimentos nem sempre são as priorizadas pela 

empresa. Assim, abordar-se-á agora a questão dos canais de disclosure, 

pretendendo-se apurar a hierarquização das fontes de informação para a 

análise de investimentos no mercado acionário, de acordo com a visão dos 

analistas. Partindo de pesquisas já realizadas nos Estados Unidos e em 

Cingapura, aplicou-se questionário e metodologia semelhantes no mercado 

brasileiro, na tentativa de apurar o nível de correlação entre os níveis de 

importância das fontes de corporate disclosure segundo profissionais do mercado 

de capitais de cada país.
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2. Pesquisas anteriores (Estados Unidos e Cingapura)

O quadro V.1 representa os resultados obtidos por Weber (1984:7) sobre o 

mercado americano, evidenciando a preferência por "contatos pessoais com os 

principais executivos da companhia". Os relatórios anuais, tanto os publicados 

pela empresa como os requeridos pela SEC, aparecem também altamente 

cotados. Por outro lado, as informações divulgadas pela companhia, via imprensa 

ou mala direta, e as assembléias anuais foram as fontes tidas como menos 

relevantes pelos analistas. É interessante notar que não há claro predomínio, seja 

das formas legais, seja das voluntárias de disclosure no mercado americano.

Dentre as diversas fontes de informações, formais e informais, faz-se necessário 

avaliar o grau de importância que os analistas de investimentos e demais agentes 

do mercado acionário atribuem a cada uma delas, na atividade de decidir quais 

ações comprar, vender ou manter. Apresentar-se-ão, a seguir, os resultados de 

pesquisas abrangendo um mercado desenvolvido - Estados Unidos - e um 

emerging market - Cingapura. Em sequência, a pesquisa realizada para a 

elaboração desta dissertação, sobre o mercado brasileiro, utilizando metodologia 

similar à dois estudos anteriores.
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Quadro V.1:

Tipo de Informação Importante

Contatos pessoais com as companhias abertas 65% 25% 8%

Relatórios 10-K 56% 32% 11%

Relatórios anuais para os acionistas 54% 41% 6%

Relatórios 10-Q 38% 40% 22%

Visitas orientadas às empresas 27%27% 46%

Editais e avisos 36% 39%25%

Quadro de registro - 1933 Securities Act 53%30%25%

41%41%Apresentações para analistas 18%

63%Relatórios de especialistas / Research 19%18%

51%37%Press-releases das companhias 12%

97%3%Gravações das assembléias anuais 0%

98%2%0%Participação via fone das assembléias anuais

O quadro V.2 apresenta os resultados obtidos pela pesquisa:

Rating das informações fornecidas por companhias abertas 

americanas, segundo analistas de investimentos (75 pesquisados)

Muito 
Importante

A mesma pesquisa foi realizada por Bauman (1989) no mercado acionário de 

Cingapura. Escolheu-se este país - dentre outros em processo de rápido 

crescimento econômico no sudeste asiático - pela grande liberdade de fluxo de 

capital externo permitida por seu governo, que tem exercido forte atração sobre 

investidores estrangeiros. Não há impostos sobre dividendos ou ganhos de capital 

na Cingapura, tanto para investidores locais como para estrangeiros.

PouccVMada
Importante
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Tipo de Informação

30,8% 46,2% 17,9% 5,1% -0--0-

15,4% 28,2% 43,6% 10,3% 2,6% -0-

3. 15,4% 33,3% 41,0% -0-

2,6% 17,9% 23,1% -0-

30,8% 23,1%5,1% 28,2% 12,8% -0-

38,5% 10,3% 2,6% 2,6% -0-46.2%

-0--0- -0-53,8%

2,6%-0- -0-53,8%
-0- -0-

-0- -0-28,2%

In-House Research

2,6%25,6%38,5%17,9%
5,2%30,8% 23,1%15,4%

5,1% -0-33,3%23,1%
2,6% -0-41,0%28,2%

25,6% 7,7% 2,6%43,6%17,9%2,6%

5,1% -0- 84,6%7,7%-0-2,6%

7,7%17,9% -0-43,6%23,1%7,7%

35,9% 10,3%28,2% 2,6%20,5%2,6%

7.7% 2,6% 2,6%38,5%33,3%15,4%

Quadro V. 2: Ratíng das informações sobre companhias abertas em Cingapura, 

segundo analistas, executivos e especialistas (39 pesquisados)

Pouco 
frnpor- 
tante

Extrema 
menta 
Impor
tante

Nada 
Impor
tante

Outra
Respos-
'?■ ta ‘

Impor
tante

Muito 
Impor
tante

19. Agências governamentais

20. Outras

17. Concorrentes, clientes, fornecedores

18. Sindicatos, entidades setoriais, 
câmaras comerciais

9. Corretoras cingaporeanas

10. Corretoras estrangeiras

53,8%

56,4%

30,8%

20,5%

25,6%

10,3%

20,5%

35,9%

15,4%

5,1%

5,2%

16. Outros serviços financeiros

Outras Fontes

Companhias

1. Demonstrações financeiras

2. Relatório da administração 
(Comentários)

Anúncios e Press-releases

11. Instituições cingaporeanas

12. Instituições estrangeiras

Publicações

13. Straits Times - jornal diário

14. Business Times - jornal de negócios

15. Periódicos financeiros semanais, 
mensais e trimestrais

2,6%

12,8%

15,4%

23,1%

5,1%

12,8%

7,7%

20,5%

15,4%

2,6%

2,6%

35.9%

7. Relatórios impressos

8. Conversas telefônicas

4. Apresentações da administração

5. Comentários dos seus executivos nas 
publicações financeiras

6. Contatos pessoais dos analistas de 
investimentos com os seus principais executivos

Corretoras
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Conclusões de Bauman:

• A grande importância atribuída aos relatórios de corretoras tem relação com a 

valorização dos contatos diretos com as companhias abertas. São relatórios

• Os contatos de analistas de investimentos com executivos das companhias 

abertas foram considerados a fonte de informação mais importante. Os 

indivíduos pesquisados acreditam que o analista que desenvolve um relatório 

sobre uma companhia em contato direto com seus administradores acaba por 

angariar a confiança destes, garantindo um importante canal de informações. 

Adicionalmente, esta fonte de informação ganha importância à medida em que 

outras formas de disclosure são raras em Cingapura. Os executivos do país 

são mais abertos e cooperativos com investidores profissionais ao telefone ou 

em visitas com um grupo conhecido de investidores. O consenso entre os 

pesquisados é de que em contatos diretos, o nível de corporate disclosure em 

Cingapura é similar ao dos mercados desenvolvidos.

• Os relatórios da administração foram criticados por serem menos informativos 

que os apresentados por companhias ocidentais. As razões levantadas foram: 

predomínio de empresas sob controle familiar (sem estímulo para informar 

acionistas minoritários), temor de se fornecer informação para a concorrência e 

cultura oriental (menos aberta que a ocidental).

• Os entrevistados geralmente afirmavam que as demonstrações financeiras 

eram essenciais para o entendimento do desempenho passado e situação 

financeira atual da companhia, porque seus executivos raramente forneciam 

informações sobre condições passadas e presentes por outras vias.

• Vários entrevistados afirmaram acreditar que as companhias tornar-se-ão mais 

abertas a medida em que a economia crescer e a sociedade ficar mais 

cosmopolita.

• As apresentações das administrações foram consideradas a fonte de 

informação de menor importância, pois nestes eventos raramente são 

reveladas novas informações. Há exceções, como a Singapore Airline e a 

Straits Steamship, companhias que promovem inclusive road shows no exterior.
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• Relativa importância foi conferida às outras fontes de informação, tendo sido 

citadas associações industriais, agências governamentais etc. Tais fontes 

foram elogiadas por fornecerem subsídios para avaliações setoriais e de 

conjuntura econômica.

divulgados para pequeno grupo de investidores, não estando disponíveis ao 
grande público.

• Os indivíduos pesquisados consideraram os relatórios gerados internamente 

por investidores institucionais menos importantes que os relatórios gerados 

pelas corretoras.

• Um terço dos entrevistados mencionou boatos, rumores, comentários, dicas e 

inside Information como importante fonte de informação. Alegaram que esta 

fonte de informação é mais importante em Cingapura do que nos mercados 

ocidentais devido ao baixo grau de disclosure das empresas locais e porque os 

relatórios de research tem distribuição bastante limitada. Além disso, o 

mercado local é tido como uma pequena comunidade na qual rumores circulam 

veloz e facilmente. Por falta de outras fontes de informações, tais rumores - 

falsos ou verdadeiros acabam por ter forte impacto nos preços das ações.

• Artigos publicados em jornais e periódicos foram considerados 

comparativamente pouco importantes. Vários entrevistados alegaram que os 

jornalistas são mal pagos, não conhecem profundamente finanças e negócios e 

as matérias feitas são pouco investigativas, limitando-se a descrição de fatos.

• Os relatórios {research reports) de analistas de investimentos foram criticados 

pela falta de profundidade e ausência de projeções. Na opinião dos 

entrevistados, se o problema é a falta de cooperação dos executivos 

cingaporeanos em comparação com administradores ocidentais, esta barreira 

poderá ser ultrapassada pelo estabelecimento de sólida relação entre os 

analistas e as respectivas empresas que acompanham.
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Informações adicionais levantadas na pesquisa:

• as demonstrações financeiras anuais são auditadas, em sua maioria por firmas 

multinacionais, e publicadas geralmente até 90 dias após o encerramento do 

ano fiscal;

• as práticas contábeis de Cingapura refletem a combinação dos padrões 

americano e britânico, constituindo um dos melhores sistemas da Ásia. 

Entretanto, em termos de disclosure e comparabilidade, os padrões de 

Cingapura encontram-se defasados perante os americanos;

• quando fortes rumores circulam no mercado ou quando uma determinada ação 

apresenta oscilação elevada de preço, a Bolsa de Cingapura solicita 

esclarecimentos à empresa correspondente, que são imediatamente 

repassados à comunidade financeira através de sistema de difusão de 

informações.
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3. Hierarquização das fontes de disclosure no Brasil

Em função da importância do assunto, tornou-se relevante elaborar uma pesquisa 

no mesmos moldes das realizadas nos Estados Unidos e em Cingapura. A 

pesquisa sobre o mercado brasileiro foi feita com base nas respostas de 46 

analistas de investimentos de São Paulo e do Rio de Janeiro, todos associados à 

ABAMEC (Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais), 

escolhidos aleatoriamente. O questionário, composto de perguntas abertas e 

fechadas similares às aplicadas nas pesquisas anteriores, foi enviado e 

respondido via fax. O índice de retorno foi de 20,1% e os resultados são 

apresentados no quadro V.3:
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Fonte

Editais/Fatos relevantes

Press-Releases/Ma\a direta da cia.

17,4%

0,0% 0,0%6,5%71,7% 21,7%

15,2%

Revista Exame

Quadro V.3: Rating das informações sobre companhias abertas no Brasil, 

segundo Analistas de Investimentos (46 pesquisados)

Muito 
Importante

Impor
tante

Pouco 
Importante

Nada 
Importante

Lopes Filho

Economática

13,0% 

26,1% 

23,9%

37,0%

21,7% 

10,9% 

21,7%

28,3%

21,7%

21,7%

43,5%

47,8%

17,4%

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

4,3% 

0,0%

Extrema
mente

Importante
47,8%

80,4% 

10,9% 

4,3% 

54,3% 

19,6% 

0,0% 

2,2% 

6,5%

19,6%

43,5%

34,8%

37,0%

28,3%

41,3%

6,5%

6,5% 

34,8% 

15,2% 

21,7%

2,2% 

76,1%

4,3%

43,5%

47,8%

21,7%

37,0%

47,8% 

32,6% 

45,7%

0,0% 

28,3% 

17,4% 

0,0% 

6,5% 

28,3% 

28,3% 

21,7%

4,3%

28,3%

8,7%

4,3%

2,2%

34,8%

0,0%

0,0%

4,3%

4,3%

0,0%

0,0%

2,2%

26,1%

4,3%

I.T.R. (C.V.M.)

Gazeta Mercantil

Relatórios anuais (Balanço publicado) 

Relatório da Administração (Balanço) 
/ Comentários de desempenho (ITR) 

Contato Pessoal com a Companhia 

D.F.P. (C.V.M.)

Research de outros analistas

Assembléias (AGE/AGO) 

Visitas às empresas (em grupo) 

LA.N. (C.V.M.)

Reuniões da ABAMEC

Confirmando os resultados obtidos nos mercados americano e de Cingapura, os 

analistas de investimentos brasileiros elegeram os contatos pessoais com as 

companhias abertas a principal fonte de informação para o trabalho de análise 

das companhias abertas para investimento. Três fontes de informações, além dos 

contatos pessoais... obtiveram índice de 100% entre respostas extremamente 

importantes, muito importantes e importantes: as demonstrações financeiras 

anuais (relatórios anuais); os comentários sobre o desempenho da companhia, 

inseridos nos relatórios da administração e nas informações trimestrais requeridas 

pela Comissão de Valores Mobiliários; e os ITR - Informes Trimestrais de 

Resultados, requeridos pela CVM.
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Como informações adicionais levantadas na pesquisa, elenca-se:

No segmento de publicações especializadas, o jornal de negócios diário Gazeta 

Mercantil foi bem classificado, ficando no nível do IAN - Informações Anuais, 

prescritas pela CVM. Já a revista quinzenal de negócios Exame foi considerada 

como a terceira fonte menos importante da amostra, ultrapassando apenas os 

Press Re/eases das companhias abertas e a Lopes Filho.

Dentre os três relatórios periódicos prescritos pela CVM, o menos importante na 

opinião dos analistas foi o DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas, que 

traz os dados contábeis dos últimos três exercícios. Um dos motivos aventados 

para a pequena importância atribuída foi a ausência de informações qualitativas 
no formulário.

Não se verificou claro predomínio de fontes de disclosure voluntário ou disclosure 

legal na hierarquização feita pelos analistas de investimentos brasileiros.

Os representantes da indústria de informações (veículos de disclosure) no Brasil, 

foram mal avaliados. A Economática, empresa que oferece um sistema 

informatizado de armazenamento de dados sobre empresas e o mercado 

acionário, obteve 26% de respostas pouco importante ou nada importante: a 

Lopes Filho, que comercializa relatórios de análise das companhias abertas e do 

mercado acionário, foi classificada como a menos importante das 16 fontes 

elencadas1.

Outras fontes de informações, lembradas pelos analistas, foram: Lafis (empresa 

da indústria de informações), 7 vezes; Previsa (idem), 4 ; contatos pessoais entre 

analistas, 3; entidades de classe, 3; Broadcast (empresa da indústria de 

informações), 2. O Estado de São Paulo (jornal diário) e AQM (empresa da 

indústria de informações) apenas uma vez.

1 Uma das explicações possíveis para esta avaliação desfavorável é a incipiência da indústria da 
informação no Brasil, se comparada ao mercado americano. Santos (1978), no seu estudo 
comparativo entre os sistemas de informações nos mercados brasileiro e americano, concluiu 
que naquela época a ausência da indústria de informações no Brasil era o principal problema na 
difusão do corporate disclosure.
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• Houve consenso de que o nível técnico do mercado brasileiro é baixo, com 

muitos investidores não tendo acesso a ferramentas de análise adequadas e 

não avaliando adequadamente os riscos. Informações não têm sua veracidade 

checada e decisões são tomadas com base em conversas informais;

• existe desnível muito grande entre o disclosure de empresas estatais e 

familiares (sofrível) e das demais companhias privadas (razoável). Nas 

estatais, a postura corporativista de seus funcionários vê na figura do investidor 

um inimigo potencial. Nas empresas familiares, o empresário assume a posição

• a existência de parcela relevante de investidores atuando com base em boatos, 

dicas e rumores de mercado é considerada como reflexo da conjuntura 

econômica do país (altamente volátil). Como decorrência da experiência 

passada, investidores brasileiros são imediatistas (agem por feeling), não 

possuindo a visão de longo prazo dos investidores estrangeiros, que priorizam 

a análise fundamentalista;

• a grande maioria dos entrevistados (78,3%) acredita que a utilização de inside 

information nas Bolsas brasileiras é relevante. Igual percentual acredita que no 

Brasil uma parcela relevante de investidores atua com base em boatos, dicas e 
rumores de mercado;

• parcela considerável dos analistas indicou o comportamento atípico dos preços 

das ações às vésperas da divulgação dos resultados, ou de fato relevante, 

como evidência de inside information no Brasil. Entre as justificativas para a 

existência de inside information encontram-se legislação frouxa, ausência de 

fiscalização, falta de código de ética, cultura brasileira (lei de Gerson), lentidão 

nas divulgações de informações e concentração dos negócios em poucos 

papéis (baixa liquidez da maioria das ações facilita manipulações);

a maioria dos analistas pesquisados entende que a crescente participação dos 

investidores estrangeiros tornará o mercado mais técnico. A valorização das 

áreas de research das instituições financeiras é um dos sinais dessa 

transformação.
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• em comparação com outros mercados emergentes, os analistas entrevistados 

consideraram o nível de corporate disclosure brasileiro um pouco inferior ao 

Chile, igual com relação ao México e bem melhor se comparado aos da 

Argentina e dos demais mercados da América Latina. Poucos entrevistados 

demonstraram conhecimento dos mercados asiáticos. A percepção superficial é 

que tenham nível de disclosure próximo ao do mercado brasileiro. Com relação 

aos Estados Unidos, os analistas foram unânimes em apontar a inferioridade 

brasileira;

• nos relatórios anuais e informes obrigatórios foram criticadas a ausência do 

quadro de fluxo de caixa, falta de detalhamento dos custos, pobreza dos 

comentários sobre o desempenho e perspectivas dos negócios;

de dono, fornecendo alguma informação apenas quando deseja levantar 
recursos junto ao mercado;

• outras críticas em nível de corporate disclosure no Brasil referem-se a baixa 

periodicidade das reuniões com analistas, baixo nível dos profissionais que se 

relacionam com o mercado, ausência de estrutura nas empresas para 

atendimento aos analistas, lentidão nos esclarecimentos sobre resultados 

divulgados, falta de seriedade das assembléias, fragilidade e timidez da CVM 

em defender os interesses dos acionistas minoritários, baixa transparência das 

demonstrações financeiras e inexistência de punições exemplares aos 

transgressores da lei das SAs;

• concluindo a pesquisa, 56,5% dos entrevistados são de opinião que 

investidores profissionais dispõem de adequado nível de informações para 

investir nas Bolsas brasileiras, apesar das limitações apontadas.
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4. Comparação dos resultados, conclusões e recomendações

Brasil

NA
NA

NA

A partir do quadro V.4, realizou-se uma análise de correlação dos dados, com a 

finalidade de examinar como os analistas dos três países pesquisados valorizam 

as informações, cujos resultados são visualizados no quadro seguinte:

Quadro V.4: Grau médio de importância das fontes de corporate disclosure, 

atribuído por analistas e demais agentes do mercado de capitais

4,33

4,20
3,89
3,83
3,70
3,30

3,09 

3,07 
2,78

4,76

4,70
4,65

2,96
3,48

NA
3,51

2,31
NA

2,33

1,54
2,42

3,24
2,79

2,66
2,72
3,65
NA

EUA
3,80
3,75
NA

Assembléias de acionistas
Press-Releases das companhias

Fonte'
Contato pessoal com a Companhia

Relatórios a
Comentários inseridos nos Relatórios anuais e 
Informes periódicos
Informações trimestrais obrigatórias (ITR/10Q) 

Editais/Fatos relevantes
Reuniões com analistas
Visitas orientadas às empresas (em grupo) 
Informações anuais obrigatórias (IAN/10K) 
Publicações financeiras e de negócios 
Research de outros analistas

Cingapura
4,24
4,03
3,44

Para se tentar estabelecer correlações entre os três mercados pesquisados, as 

alternativas com os diferentes níveis de importância atribuídos às fontes de 

corporate disclosure foram transformadas em uma escala ordinal de 1, nada 

importante a 5, extremamente importante. Para comparação com o caso 

americano, por conter apenas três alternativas, atribuiu-se 1,5 para a opção 

pouco ou nada importante, 3 para importante e 4,5 para muito importante. O 

quadro V.4 apresenta as médias aritméticas dos escores fornecidos pelos 

respondentes de cada país.
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Quadro V.5: Correlações dos ratings do Brasil, Cingapura e Estados Unidos

Brasil x EUA EUA x Cingapura

Os resultados dos testes indicam que existe correlação positiva e forte entre os 

ratings brasileiro e americano, significante em nível de 5%. As demais relações, 

também positivas porém mais fracas, estão comprometidas pelo baixo número de 

observações.

Como limitações do estudo comparativo efetuado, pode-se citar as distintas datas 

de coleta dos dados, as diferentes formatações dos questionários2, a amostragem

Coeficiente
Número de casos

Significância

0,793

(10) 
0,003

Brasil x 
Cingapura

0,415

(7)
0,177

0,646

(5) 
0,120

Enquanto em Cingapura apenas um terço dos entrevistados citou rumores, 

comentários, dicas e inside Information como importantes fontes de informação, 

no Brasil 78,3% dos entrevistados afirmaram que parcela relevante dos 

investidores atua com base nestas fontes.

2 Deve-se ressaltar o fato de o questionário de hierarquização americano ter incluído apenas três 
escalas (muito importante, importante, pouco ou nada importante) contra as cinco escalas dos 
questionários cingaporeano e brasileiro (extremamente importante, muito importante, 
importante, pouco importante, nada importante). Adicionalmente, foram feitas diferentes 
perguntas abertas nos três países estudados.

Portanto, pode-se concluir que os níveis de importância das fontes de 

informações atribuídas pelos analistas de investimentos brasileiros são próximos 

ao padrão de hierarquização dos Estados Unidos. Ou seja, obteve-se correlação 

elevada com um mercado desenvolvido, o americano, tido como modelo em 

mercado de capitais.

Os resultados obtidos na pesquisa junto ao mercado brasileiro, confirmam os 

levantamentos anteriores, de que os contatos pessoais com as companhias 

abertas constituem a principal fonte de informações para os analistas. 

Adicionalmente, nas três pesquisas, não houve predominância clara, seja das 

fontes de disclosure voluntário, seja das de disclosure legal.
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diversa3 e as diferentes conotações de cada quesito (de acordo com a praxis 

local). De qualquer forma, acredita-se que a divulgação das pesquisas anteriores 

e desta colabora para a melhor compreensão do assunto.

Os próximos estudos sobre o tema poderão confrontar os graus de importância 

das fontes de informação atribuídos pelos analistas com a experiência profissional 

e formação acadêmica de cada um, além de levantar e comparar diferentes 

hierarquizações das fontes de corporate disclosure, analisando um a um os 

profissionais financeiros envolvidos (analistas, executivos das companhias 

abertas, contadores, auditores, investidores etc.). Pesquisas envolvendo os 

impactos tecnológicos e consolidação da indústria de informações no 

aprimoramento do corporate disclosure também são recomendadas.

3 Nos Estados Unidos e no Brasil foram pesquisados apenas analistas de investimentos (75 e 46 
respectivamente). Em Cingapura, foram entrevistados 39 membros da comunidade financeira 
(12 analistas, 9 investidores institucionais, 8 executivos financeiros, 2 contadores, 2 jornalistas 
especializados, 4 professores universitários de finanças, 1 membro da Comissão de Valores 
Mobiliários e 1 diretor da Bolsa de Valores).



1. Introdução

Este capítulo versa sobre a importância crescente com que o corporate disclosure 

é tratado nos diferentes mercados acionários, sejam eles de países desenvolvidos 

ou de economias emergentes. Grandes progressos têm sido atingidos nos últimos 

anos, no sentido de aprimoramento da regulação e difusão de informações 

corporativas aos investidores. Nos mercados desenvolvidos, o aprimoramento do 

disclosure está centrado no ativismo dos investidores e nos recentes impactos 

tecnológicos, como a Internet (vide capítulo VII). Já nos emerging markets, dois 

motivos básicos ajudam a explicar o processo: a rápida globalização atingida 

pelas Bolsas de Valores, hoje interdependentes e suscetíveis às movimentações 

de investidores estrangeiros; e a necessidade de poupança externa para viabilizar 

os investimentos necessários na maioria dos países.

CAPÍTULO VI: SITUAÇÃO ATUAL DO DISCLOSURE NOS
DIVERSOS MERCADOS

Além dos progressos de cada mercado, analisar-se-á também a situação recente 

dos sistemas de informações, em especial dos mercados acionários dos Estados 

Unidos e do Brasil. Com relação ao caso brasileiro, que interessa mais 

particularmente, também discorrer-se-á sobre os principais problemas de 

disclosure, identificados por este trabalho.
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2. Situação atual do disclosure nos mercados desenvolvidos

Dessa forma, dada a complexidade e o tamanho do mercado acionário americano, 

a indústria de informações ocupa relevante papel na intermediação do disclosure, 

entre ofertadores, as companhias abertas, e os demandadores, a comunidade 

financeira, conforme o fluxograma apresentado por Santos (1978) na figura VI.1.

Nos Estados Unidos encontra-se a mais completa e sofisticada estrutura 

regulatória dentre todos os mercados acionários. A Securities and Exchange 

Commission - SEC apresenta orçamento anual em tomo de USS 300 milhões e 

relaciona cerca de 2.600 pessoas em sua folha de pagamento1. Conforme o 

exposto no capítulo III, o volume de informações exigidas das empresas que 

participam do mercado acionário nos Estados Unidos é realmente muito amplo. 

Dependendo da natureza da empresa, pode se chegar a onze ou mais 

documentos requisitados anualmente pela SEC. Por outro lado, embora a 

Comissão constitua a peça estratégica do sistema de informações ao mercado 

acionário americano, não desempenha papel ativo enquanto canal de conexão 

entre os ofertadores e demandadores de informação. Não obstante se dirijam 

àquela agência os principais fluxos de informações geradas pelas empresas 

emissoras, a atuação da SEC na disseminação de informações limita-se a 

disponibilizar ao público os documentos que lhe são remetidos pelas empresas.

1 SEC 1990 Annual Report.
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Investidores

• dados e informações destinadas, por força de lei, à SEC e às Bolsas de

Valores;

analistasaos e

• informações provenientes de outras fontes tais como sindicatos, agências 

governamentais, órgãos de classe, imprensa etc.

• informações transmitidas pelas empresas diretamente 

profissionais correlatos, através de reuniões ou visitas orientadas;

Segundo o fluxograma, há quatro canais de geração de informações por fontes 

primárias das empresas emissoras:

Figura VI.1: Principais canais de conexão entre os elementos integrantes do sistema de 
informações ao mercado acionário dos Estados Unidos, segundo Santos (1978)

Emissoras
Empresas

Outras
Fontes

Canais de grande intensidade de utilização
Canais de intensidade média de utilização

Canais de pequena intensidade de utilização

Indústria de 
Informações

Órgãos 
Reguladores

Analistas
Consultores

• relatórios anuais, prospectos de lançamento, divulgação de fatos relevantes e 

press releases dirigidos aos acionistas e ao público em geral;
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\2)

segue:

Com relação à geração de informações por fontes secundárias, podemos 

considerar como as mais importantes:

Portanto, segundo Santos (1978), a principal conexão entre as fontes primárias e 

os usuários finais de informações se dá segundo a trajetória indireta caracterizada 

pela intermediação da indústria de informações. Nesse sentido, suas conexões 

com os analistas e outros profissionais demandadores de informação devem ser 

consideradas como canal de grande intensidade de utilização. O canal entre as 

entidades reguladoras e a indústria de informações também é considerado como 

de grande intensidade de utilização. Como principal fonte primária de 

informações, as empresas emissoras também possuem dois canais de grande 

intensidade de utilização: o primeiro com a SEC e as Bolsas, e o segundo com a 

indústria de informações. A conexão entre outras fontes de informações e a 

indústria de informações constitui o último canal de grande intensidade de 

utilização. Tal descrição é extremamente útil ao caso brasileiro, dada a incipiência 

da indústria de informações no Brasil, capaz de exercer o papel de conexão entre 

os ofertadores e demandadores de informações.

A preocupação com o disclosure nos Estados Unidos tem levado a constantes 

discussões e medidas, de forma que se pode considerar os principais avanços e 

fatos recentes sobre o disclosure do mercado acionário americano, conforme

2 CFO - The Magazine for Sênior Financial Executive, dez. 1994, p. 15.

iMúGl
• grupos de investidores e analistas têm proposto que os relatórios anuais 

contenham mais informações não-financeiras, como planos estratégicos, 

oportunidades, riscos e incertezas dos negócios, divulgando informações antes 

reportadas apenas aos funcionários das respectivas companhias abertas2.

• relatórios e demais documentos exigidos pela SEC e pelas Bolsas de Valores, 
disponibilizados ao público;

• dados processados por agências informativas (Moody's, Standard & Poor's 

etc.), transmitidos à comunidade financeira e aos demais clientes;

• relatórios com pareceres de analistas de investimentos, fornecidos a 

investidores institucionais e individuais.
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• obrigou-se a inclusão de gráficos no proxy statement (vide capítulo III), 

mostrando as taxas de retorno dos acionistas nos últimos cinco anos, 

comparadas com os retornos médios do mercado (como o índice Standard & 

Poor’s 500, por exemplo);

• desde 1992, os investidores podem anunciar publicamente como irão votar e 

por quê, ou seja, agora acionistas podem lançar campanhas informais, 

simplesmente emitindo uma declaração pública afirmando que votarão de 

determinada forma e convidando os demais a fazerem o mesmo na assembléia;

• o Congresso americano está considerando legislação no sentido de requerer 

às firmas de auditoria independente que descubram fraudes em seus clientes, 

comuniquem o fato imediatamente à SEC, e às companhias abertas que 

mudem de auditores, informem o motivo da mudança (Santos, 1978:28);

Nesse sentido, desde 1991, as apresentações dos executivos da Whirpool 

Corporation (empresa do setor de eletrodomésticos) aos analistas de 

investimentos têm se iniciado com explanações sobre a qualidade dos seus 

produtos e serviços, fidelidade da marca, participação do mercado etc., 

deixando-se para a etapa seguinte a apresentação dos dados financeiros. Os 

dirigentes afirmam que tal procedimento decorre de pressões de investidores 

institucionais que desejam maiores sinalizações do desempenho prospectivo 
da empresa no longo prazo3;

• também sob recentes normas de disclosure, as companhias abertas 

americanas devem prover aos seus acionistas tabelas com salários anuais, 

bônus e qualquer outra forma de participação nos resultados dos seus cinco 

principais executivos, nos últimos três anos. O comitê responsável pela política 

de benefícios é obrigado a explicitá-la, mostrando sua relação com o 

desempenho de cada executivo4.

3 CFO, cit„ p. 30-42.
4 Em um caso recente, um fundo de pensão fez uso de tais inovações, anunciando antes de uma 

assembléia, que iria votar pelo não-pagamento dos bônus da Paramount, pelo fraco 
desempenho da companhia no período, e enviando, adicionalmente, declarações a outros 150 
grandes acionistas para que acompanhassem seu voto (The GT Guide to World Equity Market - 
1994/5, p. 40).
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Na Alemanha, até a constituição do Federal Supervisory Office for Securities 

Trading no final de 1994, o mercado acionário encontrava-se menos regulado. As 

companhias abertas alemãs tinham um acordo firmado pelo qual só deviam 

divulgar informações ao mercado após notificarem as Bolsas. Entretanto, tal 

acordo não tinha força de lei e não se conhecia, no país, punição por insider 

trading (Garcia, 1993).

Esta diferença de padrão de disclosure entre os mercados britânico e alemão 

resultou, ao longo do tempo, em maior atratividade do primeiro junto aos 

investidores estrangeiros. Em 1992, americanos investiram USS 11 bilhões em 

ações britânicas e apenas US$ 0,7 bilhão em ações de empresas alemãs6, apesar 

do enorme porte do mercado de capitais alemão e da sua grande importância no 

contexto da economia européia.

Na Grã-Bretanha, as companhias listadas na Bolsa de Valores de Londres 

divulgam suas informações primeiramente à Bolsa, que se incumbe de distribuí- 

las ao mercado através de sistema de difusão próprio. Somente após tal 

transmissão, podem elas distribuir as notícias de forma mais abrangente. 

Conforme cita Garside (1994), em fevereiro de 1994 a Bolsa londrina publicou 

diretrizes para as companhias abertas no sentido de um aprimoramento da 

comunicação com o mercado e maior atendimento das normas regulatórias. O 

texto não tem força de lei, porém reflete o ponto-de-vista da Bolsa como 

reguladora do mercado, ponto-de-vista este que deve ter um peso considerável 

perante a Corte britânica. O texto enfatiza que disclosure seletivo com 

possibilidade de afetar as cotações jamais será aceitável. As companhias têm a 

obrigação perante o Yellow Book (compêndio legislativo britânico) - e em certas 

circunstâncias pelo próprio estatuto - de anunciarem toda a informação 

necessária para se evitar a criação de um falso mercado para suas ações5.

5 Nota-se, no caso britânico, um esforço no sentido de transição do sistema auto-regulatório para 
um sistema regulatório mais coercitivo.

6 Saldos líquidos, segundo o Anúario 1993 Securities Industry Fact Book, p. 50-51.

Sob pressão da União Européia, dos reguladores do mercado de títulos dos 

Estados Unidos e dos administradores de carteiras internacionais, os legisladores 

alemães votaram, em dezembro de 1994, pelo estabelecimento do Federal
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A mudança de atitude na Alemanha deve-se principalmente ao crescimento 

exponencial das transações globais em títulos. Em 1980, a Bolsa de Frankfurt era 

um fator marginal nos mercados mundiais, com volume anual de negócios que 

mal alcançava US$ 25 bilhões. Em 1993, os negócios atingiram cerca de US$ 1 

trilhão. As autoridades recearam que um disciplinamento frouxo dos mercados 

financeiros desviasse aquele volume para outros mercados, juntamente com os 

empregos, as receitas e os impostos por ele gerados. Lothar Klemm, ministro da 

Economia, fez campanha pelo aperfeiçoamento legal, afirmando que "uma efetiva 

supervisão irá proteger e melhorar a posição de Frankfurt como o quarto maior 

mercado de ações do mundo"7

Supervisory Office for Securities Trading, que passaria a funcionar, a partir de 

1995, em Frankfurt, com o objetivo de policiar os mercados financeiros e punir os 

abusos. Chefiado por Georg Wittch, ex-ministro de Finanças, Supervisory Office 

recebeu o orçamento de USS 8 milhões para contratação de um esquadrão de 

100 policiais financeiros. A operação insider tornou-se ofensa criminal, com o 

culpado enfrentando penas de prisão de até cinco anos. E novas regras sobre 

disclosure de informações financeiras entrariam em vigor: as empresas que não 

tornassem disponíveis todos dados que pudessem afetar o comportamento do 

mercado - desde previsões de resultados até comentários sobre a estratégia 

empresarial - poderiam sofrer multas de até USS 2 milhões.

O órgão fiscalizador criado na Alemanha deverá ter poderes de investigação de 

longo alcance, contando com sistemas informatizados que revisarão diariamente 

as transações em busca de operações questionáveis. E, em significativa inovação 

para o país, os investigadores poderão obrigar os bancos a revelarem os nomes 

dos seus clientes cujas operações em ações ou bonds estejam sob investigações.

Já no Japão, o disclosure é menos rígido que nos Estados Unidos ou na Grã- 

Bretanha. Os padrões contábeis japoneses permitem, por exemplo, a 

contabilização de imóveis pelo valor de aquisição ao invés do valor de mercado, 

permitindo manipulações nos balanços de algumas empresas, que acabam 

apresentando valores dissociados da realidade. Apesar de algumas reformas,

7 Business Week, 5 dez. 1994.
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ainda é relativamente comum políticos e outros insiders receberem notícias de 

empresas antes de sua apropriada difusão pela comunidade financeira. Como na 

Grã-Bretanha, atualmente são fortes as pressões no sentido de regulamentação 

mais severa, em substituição ao modelo auto-regulatório.
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2. Situação atual do disclosure nos emerging markets

8 Bloomberg Magazine, set. 1993, p. 23-27.

Já outros mercados emergentes adiantaram-se, estabelecendo leis pró disclosure 

e acelerando reformas, com intuito de acessar mais facilmente o capital externo. 

Na Hungria, por exemplo, a Bolsa de Valores de Budapeste deve intensificar os

Na Rússia, um emaranhado de medidas regulatónas baixado em caráter precário 

no início da década de 90 tem-se revelado inadequado, segundo Crossman 

(1994). Não há leis concretas regulamentando disclosure ou penalizando 

responsáveis por fraudes e divulgação de informações falsas. Não há exigência 

de capital mínimo para registro nas Bolsas e demonstrações financeiras são uma 

raridade. O capital de investidores, deixado nas mãos de corretoras locais, está 

exposto a riscos de insolvência e roubo. A posição legal do comprador de ações 

durante o intervalo entre o pagamento e o registro é dúbia, deixando espaço para 

abusos. Mais alarmante ainda, para potenciais investidores, é a ausência de 

noções de obrigações fiduciárias por parte da cultura legal russa. Todavia, o 

projeto de um novo Código Civil, contendo mais de 260 artigos abordando desde 

ações até joint-ventures, promete avanços regulatórios.

A China apresenta problemas parecidos ao da Rússia. Por herança cultural do 

socialismo, a prestação de contas não é prática corrente naquele país, muito 

menos a cobrança pela fidelidade da informação. Exemplificando8: a empresa 

Shangai Vacuum, em seus prospectos, afirmava como principal atividade a 

produção de componentes para televisores. Logo, os investidores que adquiriam 

suas ações imaginavam estarem comprando as oportunidades e riscos 

representados pelo crescente mercado de produtos eletrônicos chineses. Em 

1992, a Shangai Vacuum reportou crescimento em seus lucros de 311%, apesar 

de poucos investidores notarem que apenas 12% deste lucro decorreu da 

produção de componentes para televisores. A maior parte do resultado foi 

proveniente de especulações com câmbio e imóveis. Para investidores que 

querem saber o que estão comprando, e quais são os fundamentos e riscos 

inerentes, tal revelação deve causar um choque.
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Chang (1994) afirma que na Indonésia, a desregulamentação do mercado, em 

outubro de 1988, permitiu a estrangeiros a participação de até 49% no capital das 

companhias abertas locais, abrindo o mercado de capitais do país, até então 

ignorado pelos investidores estrangeiros. Em fevereiro de 1994, a Comissão de 

Valores Mobiliários da Indonésia (Bapepan) liderou uma delegação com mais de 

100 membros em road shows por Cingapura e Hong Kong, promovendo o 

mercado acionário indonésio e mostrando avanços regulatórios a exemplo de 

investigações de manipulação de mercado e insider trading, e aperfeiçoamento 

das normas contábeis.

requerimentos de disclosure para companhias abertas a partir de 1995. segundo a 

publicação Finance East Europe (1994). As empresas listadas na Bolsa deverão 

apresentar balanços consolidados, reportando-se no prazo máximo de 45 dias 

após o final de cada trimestre. Também terão de fornecer à Bolsa informações 

relativas a comparações com os resultados do exercício anterior, comentários de 

desempenho, projeções e análises sobre a evolução das vendas e dos lucros.

Um grande escândalo, em 1992, mostrou a grande fraqueza do mercado acionário 

da índia, com práticas de negociação pouco claras e contabilização falha. 

Transações irregulares entre instituições financeiras e corretoras provocaram um

Em Hong Kong, um complexo conjunto de leis e procedimentos legais 

protegendo investidores tem promovido substancial aumento do número de 

companhias listadas na Bolsa local. Apesar do rápido crescimento de novas 

emissões, a demanda por subscrições chega a ultrapassar em cem vezes à 

quantidade de ações ofertada nos lançamentos9. De acordo com Etches (1994), 

novos requerimentos de disclosure obrigam empresas listadas na Bolsa de 

Valores de Hong Kong a divulgarem mais informações em seus relatórios anuais, 

incluindo salários dos seus diretores e principais executivos, e avaliação dos 

ativos a valor de mercado. Adicionalmente, obriga-se a maior grau de 

detalhamento do relatório da administração, apresentando o quadro de diretores e 

conselheiros, analisando com pormenores a gestão da empresa e discriminando 

principais clientes e fornecedores.

9 Capital Markets Yearbook 94.
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Na Tailândia, a companhia financeira First Gold começou a apresentar problemas 

em 1991 quando o mercado imobiliário entrou em crise. Mas nada foi notado até a 

metade de 1992, ocasião em que uma auditoria do banco central tailandês 

descobriu lançamentos contábeis fraudulentos. Devido à influência política dos 

controladores da empresa, o resultado da auditoria não foi divulgado e as ações 

da First Gold continuaram a subir, como se nada tivesse ocorrido. Quando 

finalmente a notícia veio a público, o papel caiu 81%. Entretanto, a partir de 1993, 

a SET - Securities Exchange of Thailand intensificou a regulamentação do 

mercado, com o objetivo de compatibilizá-la com as diretrizes da Federation 

Internationale des Bourses de Valeurs. Aumentou-se o grau de disclosure exigido, 

dificultando o fluxo de inside Information. Conseqüentemente, o mercado acionário 

tailandês tem apresentado gradual diversificação, com crescente influxo de capital 

estrangeiro11.

Outro exemplo do problema de disclosure nos emerging markets ocorreu com 

CEMEX - Cementos Mexicanos. Investidores estrangeiros, ao comprarem suas 

ações, imaginavam estar adquirindo os riscos e oportunidades do mercado de 

construção civil no México. Investidores e analistas, portanto, surpreenderam-se 

quando a companhia anunciou a compra de duas grandes fábricas de cimento na 

Espanha, em 1992. Diferentemente do setor, no México, a indústria da construção 

civil na Espanha encontrava-se decadente e em retração. Como consequência da 

surpresa proporcionada ao mercado acionário, os ADRs da CEMEX caíram de 

US$ 41, em dezembro de 1991, para US$ 18 logo após a divulgação das 

aquisições na Espanha. Todavia, recentemente, também ocorreram no México 

vários avanços no sentido do aprimoramento do disclosure das companhias

10 The GT Guide to World Equity Market - 1994-5, p. 35.
11 Euromoney, mar. 1994, p. 14-15.

rombo de 900 milhões de libras esterlinas, resultando na queda de um ministro, 

prisão de 20 envolvidos e críticas públicas ao Banco Central da índia pela 

inadequada regulação dos mercados. Como medida saneadora, foi criada no 

mesmo ano a SEBI - Securities and Exchange Board of India, que passou a 

inspecionar os livros contábeis das corretoras e a cobrar o efetivo cumprimento 

das normas de mercado10.
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locais. O grande peso do capital estrangeiro no mercado de capitais mexicano e a 

proximidade geográfica com o mercado americano foram os grandes 

incentivadores de mudanças. Hoje, várias empresas mexicanas fazem road shows 

no exterior, viabilizando a colocação de papéis junto a investidores estrangeiros. 

O dia-a-dia da Bolsa do México tem ampla cobertura dos meios de comunicações 

internacionais, incluindo The Wall Street Journal e CNN.

Concluindo: como dado positivo aos mercados emergentes, de forma geral, 

destaca-se sua crescente capitalização bursátil que, em 1994, passou a 

representar 12% do total da capitalização mundial, crescendo de apenas 4% em 

1984 e 9% em 199212. A marca histórica de US$ 1 trilhão de market capitalization 

total dos mercados emergentes foi superada em 1993. Tal crescimento, notado 

inclusive na evolução positiva do indicador valor de mercado/PIB13, sugere que os 

mercados emergentes estão sendo palco de grandes avanços institucionais, com 

reformulação dos respectivos sistemas financeiros, reformas fiscais, redução de 

índices inflacionários e avanço das políticas regulatórias.

l2 Enierging Stock Markets Factbook - 1994,1FC - International kinance Corporation, Washington. 1994.
*3 Como a capitalização bursátil. ou valor dc mercado, é função dos preços das ações, tal indicador deve ser 

analisado com cautela, por sua alta volatilidade.
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3. Situação atual do disclosure no Brasil

e

sobrematéria normativa

O Brasil conta com a atuação da CVM que, em conjunto com o Banco Central, 

promove a regulamentação do mercado financeiro. A CVM, especificamente, tem 
desempenhado os seguintes papéis:

• registro e acompanhamento de empresas, compreendendo o recebimento, 

análise e correção de desvios a partir de informações fornecidas por mais de 

800 companhias abertas e mais de 1.600 sociedades beneficiárias de incentivo 
fiscal;

• atendimento a investidores, credenciamento de administradores de carteira e 

de consultores de investimento, autorização para funcionamento 

acompanhamento de fundos de investimento em renda variável;

• acompanhamento on Une, através de terminais, das operações realizadas em 

Bolsa, análise diária de negócios de arbitragem interpraças, controle das 

posições lançadoras e titulares no mercado de opções e no acompanhamento 

das negociações de contratos futuros de índices na BM&F, com poder de 

interferência, podendo cancelar ou submeter a leilão especial as operações 

realizadas em desacordo com as normas baixadas;

• solicitação de informações adicionais às Bolsas, sobre corretoras 

intervenientes e comitentes finais, diante de variações exageradas e preços ou 

quantidades negociadas;
• instauração de inquéritos administrativos em situações que forem identificadas 

possibilidades de fraudes e de outras irregularidades;

• análise e aprovação de Editais relativos a operações de valores mobiliários 

(distribuições secundárias, blocktrades etc.);
• atuação junto aos tribunais, Juízos de Primeira e Segunda Instância, e aos 

pretórios de grau superior - na qualidade de Amicus Curiae (art. 31 da Lei n° 

6.385/76, modificada pela Lei n° 6.616/79) - em processos nos quais é 

discutida a matéria societária ou de mercado;

• estudo, aperfeiçoamento e elaboração de 

demonstrações financeiras de companhias abertas;
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• promoção e celebração de convênios e acordos de cooperação e troca de 

informações internacionais, com vistas à fiscalização de operações que 

envolvam mercados externos, à representação junto a mecanismos e órgãos 

reguladores de outros países, e à manutenção do fluxo de informações para as 

áreas técnicas sobre os padrões e compromissos assumidos no âmbito 

internacional em termos de normatização.

Quanto à função reguladora do mercado, apenas em seu nível formal, nota-se 

grandes similaridades entre a CVM e a SEC nos Estados Unidos, à medida em 

que a legislação em vigor foi substancialmente inspirada no modelo americano. 

As diferenças, entretanto, surgem a partir dos tamanhos substancialmente 

distintos dos dois mercados, e de variáveis éticas e culturais próprias de cada 

sociedade. A SEC conta com um complexo aparato humano e material, que atua 

de forma bastante coercitiva, no sentido de garantir o fluxo permanente de 

informações aos investidores, buscando sempre a condição de full disclosure em 

todas as suas acepções. Manipulações, práticas fraudulentas e outras infrações 

são severa e exemplarmente punidas com pesadas multas e, frequentemente, 

prisões. Há nos Estados Unidos, inclusive, pavilhões exclusivos para executivos 

financeiros em determinadas penitenciárias. Já no Brasil, sua congênere - a CVM 

- dispõe de escassos recursos materiais e os baixíssimos salários oferecidos 

expulsam os melhores profissionais de mercado14. Seu papel coercitivo, no 

sentido de assegurar as condições de full disclosure, são questionáveis, à medida 

em que as multas aplicadas nos casos de condenação são irrisórias em sua 

maioria e se desconhece condenações a prisão.

Nos EUA, emissores de ações são obrigados a discriminar em seus prospectos de 

lançamento todos os fatores de risco direta ou indiretamente relacionados aos 

negócios da empresa, enquanto no Brasil aspectos dessa natureza não são 

considerados relevantes.

Enquanto no mercado americano, o caráter permanente do fluxo de informações é 

garantido pela força e efetiva aplicação da lei, no Brasil inúmeras são as

14 Em 1994 a CVM contava com o quadro de 312 funcionários e orçamento mensal de US$ 80 mil. 
O salário do seu presidente era de US$ 1.400 mensais. (Revista Exame, edição 572, dez. 1994, 
P- 79).
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Bolsas

Investidores

Figura VI.2: Principais canais de conexão entre

15 Vide Relatório de Atividades de 1993, Comissão de Valores Mobiliários.

empresas que atrasam o envio de informações periódicas à CVM15, dada a 

ausência do uso de instrumentos coercitivos no cumprimento do arcabouço 
regulatório.

Canais de grande intensidade de utilização 
Canais de intensidade média de utilização 

Canais de pequena intensidade de utilização

Empresas 
Emissoras

Outras
Fontes

Inst. com 
Dept. Técnico

Inst sem 
Dept. Técnico

Conforme a figura VI.2, nota-se que na década de 70 (prosseguindo por boa parte 

da de 80), as informações oriundas das empresas emissoras fluíam para o 

sistema através de quatro canais, três dos quais identificados como de forte 

intensidade de utilização.

Órgão 

Regulador

' i os elementos integrantes do sistema de 
informações ao mercado acionário do Brasil, no final da década de 70, segundo 
Santos (1978)

Outra importante diferenciação do mercado brasileiro com relação ao americano 

reside na indústria de informação, que atua na intermediação entre ofertadores e 

demandadores de informações sobre mercado de capitais. A incipiência deste 

serviço, no Brasil, difere drasticamente do dos Estados Unidos, em cujo mercado 

centenas de empresas competem num segmento altamente dinâmico, ligando 

milhares de companhias abertas a milhões de acionistas.
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O primeiro canal fortemente utilizado envolvia o órgão regulador (Banco Central 

e, mais tarde, a CVM), que recebia todos os documentos requisitados pela 

legislação em vigor às sociedades anônimas de capital aberto. As Bolsas 

constituíam outro canal, recebendo cópias dos formulários periódicos remetidos à 

CVM, assim como comunicados das empresas sobre eventos societários e fatos 

relevantes, dentre outras informações. 0 terceiro canal, também classificado 

como de forte intensidade de utilização, abrigava o fluxo de informações 

transmitidas diretamente das companhias abertas à comunidade de analistas de 

investimentos, integrantes de departamentos técnicos de instituições financeiras.

O quarto canal, julgado por Santos (1978) como de pequena intensidade de 

utilização, consistia no fluxo de informações das companhias abertas diretamente 

para os investidores. Envolvia balanços, balancetes, relatórios anuais, editais, 

atas de assembléias etc. O autor justificava a classificação pela grande dispersão, 

heterogeneidade, diversidade de veículos e assistematicidade da divulgação; e 

também pela constatação de que o investidor típico não constituía um 

demandador estratégico de informações, em face da especialização requisitada 

para interpretar informações e utilizá-las no processo decisório.

Os usuários estratégicos eram efetivamente os analistas pertencentes às 

instituições financeiras dotadas de departamentos técnicos e outros profissionais 

demandadores de informações aptos a interpretá-las e utilizá-las tecnicamente no 

processo de gestão de fundos e orientação de clientes. Por tal motivo foram 

definidos como de forte intensidade de utilização os canais que os conectavam 

com os agentes emissores e com outras fontes geradoras de informações 

primárias. Informações já processadas eram transmitidas por esses profissionais 

sob a forma de orientação quanto a decisões de compra e venda aos investidores 

por meio de um canal definido como de forte intensidade de utilização. No caso 

das instituições dotadas de departamentos técnicos, que divulgavam relatórios 

sobre empresas, stock guides e análises da conjuntura econômica; identificava-se 

um canal de pequena intensidade de utilização conectado com instituições 

financeiras não-dotadas de departamentos técnicos. Muitas delas recorriam 

adicionalmente, e de modo assistemático, a outras fontes objetivando manter seus 

clientes informados - mesmo que precariamente - sobre a evolução dos negócios.
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A relação entre as Bolsas de Valores e o sistema de informações ao mercado 

acionário envolvia dois tipos de informação: as geradas primariamente pelas 

Bolsas em função do próprio processo de negociação (índices, volumes, cotações 

etc.) e a disseminação de informações sobre as companhias abertas, dada a 

quase total ausência de empresas voltadas à prestação desse tipo de serviço.

Quanto ao órgão regulador, enquanto atuando no sistema de informações, suas 

relações diretas com os demandadores de informações eram consideradas como 

canal de pequena intensidade de utilização.

Em contrapartida ao quadro exposto por Santos (1978), o cenário atual do 

sistema de informações, exposto na figura VI.3, apresenta como principal 

diferença o surgimento - ainda que incipiente - da indústria de informações, 

representada por serviços que fornecem dados históricos das companhias 

abertas, como balanços, fatos relevantes, eventos societários, evolução das 

cotações e principais indicadores (exemplo: Economática) e aqueles que 

disseminam notícias e andamento dos mercados financeiros on-line (exemplo: 

Broadcast - Agência Estado).
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Bolsas Investidores

Figura VI.3: Cenário atual do sistema de informações ao mercado acionário do Brasil

Bolsas e analistas deOs canais

informações, nos moldes do mercado americano.

das empresas emissoras com a CVM, 

investimentos prosseguem com forte intensidade de utilização. Entretanto, o canal 

entre as companhias abertas e a indústria de informações ainda não atingiu a 

intensidade verificada nos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, as poucas agências 

informativas ainda são muito dependentes da CVM, das Bolsas e de outras 

fontes. Diferentemente dos Estados Unidos, o papel de centro de informação 

ainda persiste nas Bolsas de Valores de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Por outro lado, as instituições financeiras e administradores de patrimônio, sem 

departamento técnico, passaram a contar com um importante canal junto à 

indústria de informações, diminuindo sua dependência de departamentos técnicos 

de outras instituições, a partir do momento em que tiveram acesso a serviços de 

consultoria de investimentos e de assinaturas de serviços de difusão de
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Qualidade do research: diferentemente da situação americana, na qual analistas 

de investimentos ocupam posições de destaque nas estruturas de bancos de 

investimentos, corretoras e da própria indústria de informações, no Brasil a função 

de analista ainda é tida como degrau inicial da carreira em mercado de capitais. 

Contrapõem-se aos analistas americanos, muitos com mais de 40 anos, bem- 

remunerados e freqüentemente entrevistados por televisão e imprensa, analistas 

brasileiros jovens, com pouca experiência profissional e ansiosos por tornarem-se 

administradores de carteira, aqui encarado como promoção. Como consequência 

do perfil do analista brasileiro, os seus company reports são criticados por vários 

investidores institucionais como sendo mera regurgitação das declarações da 

companhia, sem agregar valor.

Base Acionária: segundo Wilson (1993), investidores estrangeiros consideram o 

sistema acionário brasileiro muito complexo, em contraste com outros países com 

os quais estão familiarizados. O fato de o número de ações das empresas estar 

continuamente mudando por bonificações e subscrições frequentes, associadas à 

alta inflação, torna difícil acompanhar o valor intrínseco de uma ação e, assim, ter 

base racional para decidir se a empresa está subavaliada ou superestimada pelo 

mercado.

Além da incipiência da indústria de informações no mercado de capitais brasileiro, 

seguem-se outros problemas de disclosure. comumente citados por 
pesquisadores e investidores:

Inflação x demonstrações financeiras: a inflação é um problema exógeno ao 

mercado de capitais, porém, afeta diretamente a qualidade do corporate 

disclosure à medida em que distorce os números das demonstrações financeiras 

ao longo do tempo (efeito minorado com a adoção da sistemática da correção 

integral) e dificulta as projeções de resultado (imprescindíveis na análise 

fundamentalista). Adicionalmente, a instabilidade cambial decorrente gera 

insegurança aos investidores estrangeiros. Depreende-se, portanto, que o 

processo inflacionário crônico vivenciado pelo Brasil nos últimos anos foi um dos 

fatores limitantes do aprimoramento do disclosure.
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O quadro VI. 1 mostra como o mercado americano visualiza as funções do DRM:

Profissional de relações com o mercado: enquanto nos Estados Unidos a 

principal função do executivo de relações com o mercado é "a maximização do 

valor do mercado da companhia em benefício de seus acionistas" (Weber, 

1984:10), no Brasil a figura desse profissional ainda está muito arraigada aos 

interesses dos acionistas controladores e ao mero atendimento a uma norma da 

CVM. Nas pequenas companhias, inclusive, é comum que o próprio controlador 

ocupe a função de diretor de relações com o mercado (DRM), mal conhecendo o 

funcionamento do mercado acionário e não tendo condições de comunicar-se com 

investidores estrangeiros.

Eqüitatividade: outra grave queixa dos investidores estrangeiros diz respeito ao 

sistema de ações preferenciais no Brasil. Ao fazer uma subscrição, a empresa 

está vendendo uma fração dela própria, que é de propriedade dos atuais 

acionistas. Quando a fração vendida é grande - subscrições de 200%, 500% e até 

1000% não são muito raras -, a maior parte da empresa está sendo vendida. Essa 

venda ou reestruturação tem sido feita sem qualquer voto de aprovação dos 

acionistas preferencialistas que, via de regra, são os acionistas majoritários da 

empresa, detendo 2/3 do seu capital. Assim, "no caso de grandes subscrições, a 

maioria da empresa está sendo vendida sem o consentimento dos acionistas 

majoritários (preferencialistas), a um preço com o qual não foram convocados a 

aprovar, sem ter-lhes sido dado acesso a informações sobre a empresa e as 

alternativas financeiras. Sem nenhum aviso, acionistas preferencialistas são 

solicitados a levantar dinheiro à vista, equivalente a diversas vezes o valor de 

mercado de suas ações, e vêem o preço das ações que eles detém cair no 

mercado" (Wilson, 1993:16-17). Outro problema decorrente da prática de ações 

preferenciais é a possibilidade de um grupo manter indefinidamente o controle de 

uma companhia aberta com apenas 17% do seu capital social, ou seja, 51% das 

ações ordinárias, respeitada a proporção permitida por lei, de uma ação ordinária 

para cada duas preferenciais. Como resultado, perpetuam-se as más 

administrações e diminuem-se as motivações do administrador no sentido de 

proporcionar adequado disclosure ao mercado e maximizar o valor da ação.
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Função

47% 17%

1%

Fonte: The Conference Board, 1984.

Liquidez e capitalização do mercado: levando-se em consideração a taxa 

percentual da capitalização do mercado versus o Produto Interno Bruto (PIB), a 

representativade do mercado acionário brasileiro está aquém do tamanho de sua 

economia, conforme demonstra o quadro VI.2:

Quadro VI. 1: Funções do executivo de relações com o mercado nos EUA 

(amostra: 402 profissionais)

Mais 
Importante

Segunda 
mais 

Importante

17%
16%
8%
7%
4%
1%

31%
34%
2%
4%
6%

Maximizar o valor de mercado da companhia em benefício 
dos acionistas.

Aumentar o interesse dos analistas pela companhia.
Atrair investidores potenciais.

Aprimorar relacionamento com os acionistas.

Cumprir os requerimentos da SEC.

Conferir credibilidade à administração frente aos acionistas..

Prevenir operações de takeover.

Democratização do Capital: o conceito de disclosure das empresas não deve 

ser dissociado da noção de democratização do capital. Nesse sentido é 

importante que os detentores de ações de uma determinada companhia tenham o 

poder de escolha de seus administradores e possam tomar partido em decisões 

corporativas significantes. O exercício apropriado da democracia, porém, exige 

um eleitorado bem esclarecido. Para que proprietários de uma empresa possam 

exercer seus direitos de acionistas, torna-se premente que os mesmos tenham a 

oportunidade de aprender e entender aspectos operacionais, financeiros e 

estratégicos do empreendimento em que participam.
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Quadro VI.2: Relação entre o PIB e o market value dos mercados acionários

Região País %

América do Norte

América do Sul

África e 

Europa

Ásia e

Pacífico
Austrália

Cingapura 

Hong Kong 

Japão

Canadá

Estados Unidos

Brasil
Chile

México

PIB’ 
USS bilhões

574.9
6.387,7

309,0
55,4

104,7
3.526,7

106,0
316,4

1.042,7
254,1

472,0
42,5

325,0

202,0

135,1

385,0
3.006,3

215,9
182,6

1.150,6
270,9

20,5
105,7

61,8

203,6
57,7

110,3
106,6

67,1
243,9

367,6
85,2

56,8
66,0

África do Sul

Holanda
Reino Unido

Suíça

96,8
44,9

200,9

Adicionalmente à baixa capitalização bursátil, o mercado acionário brasileiro 

possui liquidez estreita, com quatro companhias (Telebrás, Petrobrás, Eletrobrás 

e Vale do Rio Doce) - todas estatais - respondendo em média, por mais de 75% 

do volume financeiro transacionado diariamente na Bolsa de Valores de São 

Paulo16. Tal constatação, conforme pontos explorados anteriormente neste 

trabalho, tende a prejudicar a percepção do nível de disclosure no mercado do 

país, à medida em que o mesmo se torna mais suscetível ao noticiário político17 e 

portanto mais volátil, justificando as queixas dos analistas de investimentos, 

ventiladas no capítulo V, de que boa parte dos investidores acaba atuando com 

base em boatos e rumores.

MM. Value 
USS bilhões

326,5

4.213,0

Fonte: Annual Report and Statistics - FIBV 1994.
(*) PIB - Produto Interno Bruto, segundo o Banco Mundial;
(**) Market value, ou valor de capitalização bursátil, ao final de 1993.

16 Dados referentes ao ano de 1994 (fonte: Gazeta Mercantil).
17 O fato das empresas estatais concentrarem a liquidez das Bolsas aumenta a volatilidade do 

mercado ao potencializar a variável política na decisão do investimento. Ou seja, quando um 
investidor está comprando ou vendendo Telebrás, ele pode estar baseando sua atitude não no 
desempenho econômico-financeiro da companhia, mas nas possibilidades políticas de 
privatização, reformas etc.
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CAPÍTULO VII: VEÍCULOS DE DISCLOSURE E
IMPACTOS TECNOLÓGICOS

Em 1985, o Congresso americano autorizou um orçamento de US$ 100 milhões 

para o projeto EDGAR (Eletronic Data Gathering and Receiving), com o intuito de 

eliminar a enorme quantidade de formulários impressos preenchidos pelas 

empresas e enviados à SEC1. A data de sua conclusão, inicialmente prevista para 

1988, foi adiada para 1992, quando 450 companhias abertas apresentaram 

voluntariamente seus relatórios por via eletrônica. O envio obrigatório iniciou-se 

em 1993 e, em 1994, aproximadamente 4.500 empresas já estavam divulgando 

suas informações através do EDGAR.

Dado o porte do mercado acionário americano, tornou-se impossível às 

instituições de pequeno e médio portes o acompanhamento de companhias 

abertas sem a contratação dos serviços da indústria de informações. Embora a 

SEC exerça papel fundamental dentro do sistema de disclosure do mercado 

acionário americano, sua atuação como veículo de informação é limitada pelo 

expressivo tamanho da comunidade financeira, com milhares de companhias 

abertas (ofertantes de informação) e milhares de analistas, administradores, 

auditores, agentes e instituições (demandadores). Desta forma, a SEC limita-se a 

colocar a disposição do público, a preço de custo, os documentos que lhe são 

remetidos pelas empresas. A intermediação entre ofertantes e demandadores de 

informação é atendida por uma vasta gama de empresas especializadas 

(privadas), como a Moody's e a Standard & Poor‘s.

1 A CVM também está buscando maior agilidade na divulgação das informações periódicas. A 
Instrução n° 202, de 6 de dezembro de 1993, possibilita o envio destas informações por via 
eletrônica. Para que se dê cumprimento a esta norma, a CVM vem desenvolvendo, 
intemamente, um sistema de informatização, que permitirá o recebimento, processamento e 
divulgação das informações, em tempo e modo ajustados a esta nova etapa no relacionamento 
da instituição com o público em geral.
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Anteriormente ao processo de informatização da SEC, a consulta às informações 

de companhias abertas consistia em um processo lento e trabalhoso. Salas de 

acesso público com máquinas de microfilme eram disponibilizadas nos escritórios 

centrais da SEC em Washington e em nove seções regionais, dificultando a

A total consolidação do projeto como substituto dos formulários impressos 

prescritos pela SEC está prevista para 1996, segundo Pagell (1995), com os 

formulários 10-K restantes sendo divulgados em 1997.

Nos Estados Unidos existe a intermediação de agências de informação entre a 

SEC e as companhias abertas, de agências essas que se propõem a 

disponibilizar em real time as informações entregues pelas empresas, tanto os 

fatos relevantes quanto as demonstrações financeiras. Este tipo de serviço é 

vendido largamente á comunidade financeira.

A própria SEC encontra-se informatizada, de forma que atualmente as 

companhias abertas entregam seus relatórios e demonstrações financeiras via 

computador, dispensando o preenchimento de papéis. O sistema da SEC, o 

EDGAR (Eletronic Data Gathering), reúne no mínimo 900 planilhas para cada uma 

das 6 mil empresas listadas nas Bolsas. Ao alcance de uma tecla, o analista de 

investimentos pode gerar um enorme número de índices e de outros dados 

relativos às companhias. Com a difusão instantânea das informações, o 

funcionamento do mercado foi aperfeiçoado a um pequeno custo para o governo 

e os investidores.

2 Neste sentido, o artigo de Lewis (1994) aborda recente medida da SEC disponibilizando os 
arquivos do Edgar via Internet, sem custos para os usuários.

A SEC concedeu o direito de comercialização do EDGAR às companhias 

Lexis/Nexis e Disclosure Inc. que iniciaram a distribuição do sistema a grandes 

usuários, cobrando taxas em torno de US$ 175 mil. Entretanto, a comercialização 

das informações das companhias abertas por banco de dados on Une ou por CD- 

ROM, oferecidos atualmente pela Moody's e Disclosure Inc., tem sido criticada por 

grupos de pequenos e médios investidores que, alegando o caráter público das 

informações requisitadas pela SEC, defendem a posição de que tais dados devem 

ser difundidos ao público gratuitamente ou a custo marginal2.
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É vital ao processo de disclosure, que as informações disponíveis sobre as 

empresas, os mercados e o noticiário geral possam ser acessadas em real time 

por toda comunidade financeira. Nesse sentido, a indústria de informações tem 

evoluído continuadamente - utilizando-se de inovações tecnológicas - fornecendo 

ao mercado financeiro, e ao público em geral, sistemas customizados com dados 

que de outra forma levariam dias e semanas para serem reunidos e analisados.

Apresentamos, a seguir, dois exemplos destes sistemas: Bloomberg, dos Estados 

Unidos, e Economática, do Brasil.

consulta por parte de residentes em regiões afastadas dos principais centros 

urbanos. Usuários transcreviam dados à mão ou solicitavam cópias, e o manuseio 

de volumosos arquivos exigia grande aparato funcional.

Graças à revolução tecnológica, o acesso à informação tornou-se função 

econômica central. Pesquisa feita em 1984 revelou que dois terços das 

companhias abertas americanas implementaram programas formais de relação 

com o mercado somente a partir de 1975. Para ilustrar o aumento da importância 

da função de disclosure dentro das empresas americanas, um levantamento 

mostrou que aproximadamente metade dos profissionais de relações com o 

mercado se reporta diretamente ao presidente da companhia, e aproximadamente 

25% responde diretamente ao diretor administrativo-financeiro (Weber, 1984:9).

O impacto tecnológico no disclosure do mercado acionário americano pode ser 

medido pela rápida implementação do uso de computadores nas corretoras e 

bancos de investimentos. De acordo com Weber (1984:5), até 1981, 

aproximadamente um terço dos analistas de investimentos utilizava algum tipo de 

equipamento computadorizado. Após apenas três anos, 95% dos profissionais de 

research utilizavam computadores, inclusive em suas residências.
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2. O exemplo Bloomberg (EUA)

Sinopse das informações apresentadas pela Bloomberg (vide anexo 2):

• descrição das atividades da companhia analisada:

• dados básicos das ações, lucros e proventos;

• endereço, números de telefone e fax, nomes dos principais executivos;

• ratings',

• número de empregados;

• principais índices económico-financeiros: liquidez, estrutura de capital, fluxo 

de caixa, rentabilidade, crescimento, margens etc;

• informações sobre a abertura de capital: data, ações ofertadas, preço de 

emissão, instituições líderes da operação;

• evolução histórica das vendas e do lucro por ação;

• mix de vendas;

• distribuição geográfica das vendas;

• demonstrações financeiras (últimos 20 anos);

• relação dos principais acionistas;

• gráfico de evolução das cotações;
• quadro de projeções de lucros dos analistas que acompanham a companhia;

• noticiário e releases da companhia, acompanhados do nome e telefone do 

porta-voz ou responsável;

• relação dos analistas que cobrem a companhia;

• análise comparativa com outras companhias do setor.

Portanto, em uma rápida consulta ao terminal do computador, um investidor nos 

Estados Unidos pode reunir enorme volume de informações relevantes sobre uma

Bloomberg Financial Markets é um serviço informatizado de difusão de dados e 

análises voltado para investidores institucionais americanos. Diferentemente dos 

antigos sistemas, que focalizavam dados específicos como notícias, cotações 

etc., Bloomberg foi ao encontro das reais necessidades dos investidores 

institucionais, reunindo dados antes dispersos pelo mercado.
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companhia e o mercado. Alguns dados são divulgados pela própria empresa, 

outros são providos pelas Bolsas, entidades de classe, meios de comunicação, 

instituições financeiras, entidades de pesquisa etc. Por causa da lei antifraude da 

SEC, aplicável a todos os agentes do mercado de capitais, as informações 

fornecidas aos investidores desfrutam de alta credibilidade.
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3. O exemplo Economática (Brasil)

Módulos apresentados pela Economática (vide anexo 3):

O sistema da Economática também é um serviço informatizado, reunindo dados 

de 276 companhias abertas brasileiras3. 0 serviço é difundido basicamente a 

investidores institucionais brasileiros e estrangeiros, com atualizações diárias via 

modem e apresentado em ambientes DOS e Windows. A maior parte dos dados 

está disposta em séries históricas de dez anos, podendo ser exportada para 

planilhas de cálculo, como o Excel, por exemplo.

3 Em setembro de 1995.
4 “Análise de setores e empresas segundo fatores como: vendas, ativos, lucros, produtos ou 

serviços, mercados e administração. Como na Macroeconomia, a análise fundamentalista inclui 
considerações sobre Produto Interno Bruto, taxas de juros, desemprego, ativos, nivel da 
poupança etc.” (Levine, 1988: 403).

5 Escola que, diferentemente da linha fundamentalista, foca sua análise no comportamento da 
oferta e demanda do mercado. Os grafistas, ou seja, os analistas da escola técnica, “estudam 
os movimentos de preços, volumes, tendências e padrões que são revelados através de 
determinados gráficos, tentando com isto prever o comportamento futuro do mercado, no que 
tange a oferta e demanda por ações" (Jdem, p. 417).

• cotações: banco de dados com informações diárias das transações acionárias 

de cada uma das empresas acompanhadas, contendo dados sobre 

quantidades e volumes negociados, preços de abertura, mínimo, máximo, 

médio e de fechamento;

• balanços e base acionária: quadros de balanço patrimonial, demonstração de 

resultado, fluxo de caixa e base acionária, consolidados ou não, em bases 

trimestrais;

• indicadores fundamentalistas e financeiros: cálculo dos indicadores 

utilizados pela análise fundamentalista4, tais como P/L, P/VPA, dividend yíeld 

etc.; índices de estrutura de capital, liquidez, ciclo e rentabilidade, todos 

disponibilizados trimestre a trimestre;

• proventos: todos os eventos societários (dividendos, bonificações e 

subscrições) nos últimos dez anos;

• gráficos: vários tipos de gráficos utilizados pela escola técnica5, como candle 

stick, estocástico, convergência e divergência, índice de força relativa, além 

dos tradicionais gráficos de barras;
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Interessante notar que apesar de o sistema ser utilizado por mais de 85% dos 

investidores institucionais brasileiros6, sua avaliação foi relativamente 

desfavorável no levantamento apresentado no capítulo V. A explicação que se 

encontra, nesse caso, possivelmente é a incipiência do tipo de serviço encontrado 

no Brasil, se comparado ao de outros mercados acionários já desenvolvidos, além 

de a Economática não ter hoje concorrentes diretos na formatação específica do 

serviço que oferece.

Assim como no caso americano, o software brasileiro baseia seu banco de dados 

em informações disponibilizadas pelas companhias abertas, como os relatórios 

anuais, e os informes periodicamente enviados à CVM (descritos no capítulo III). 

Demais dados, tais como evolução das cotações, volumes de ações 

transacionados etc. são obtidos por meio das Bolsas. Por fim, os órgãos de 

imprensa completam a fonte de dados para a Economática ao divulgar noticiário 

sobre as empresas e os setores da Economia.

• notícias: artigos sumarizados sobre as empresas acompanhadas pelo 

software, publicadas na imprensa (basicamente no diário de negócios Gazeta 

Mercantil);

• assembléias: descritivo das assembléias gerais extraordinárias (AGEs) e das 

assembléias gerais ordinárias (AGOs);

• composição acionária: abertura das principais posições acionárias detida em 

cada empresa acompanhada.

6 Estimativa do autor.



CAPÍTULO VIII: CONCLUSÕES

Neste trabalho procurou-se avaliar, dentro de abordagem comparativa, o atual 

estágio de disclosure das companhias abertas no mercado de capitais brasileiro. 

Traçou-se uma evolução histórica do disclosure nos Estados Unidos e no Brasil, 

assim como apresentou-se, em linhas gerais, os modelos regulatórios dos dois 

mercados, detalhando as informações requeridas pela SEC e pela CVM.

Na apresentação da evolução histórica do disclosure, notou-se uma grande 

antecedência cronológica do mercado americano, se comparado ao brasileiro, e o 

fato comum de ambos os processos terem sido desencadeados após grandes 

crises do mercado de capitais de cada país. Enquanto nos Estados Unidos o 

crash da Bolsa de Nova York em 1929 pôde ser identificado como o grande fato 

gerador da evolução do disclosure naquele país, no Brasil grandes modificações 

em nível de corporate disclosure só foram vivenciadas após o crash da Bolsa de

Em seguida, foram realizadas várias pesquisas com o intuito de analisar o 

conteúdo informacional dos comentários da administração, inseridos nos 

relatórios anuais de companhias abertas brasileiras, bem como avaliar o nível de 

divulgação de informações voluntárias desses relatórios ao longo do tempo. 

Também aplicou-se, no mercado brasileiro, pesquisa para levantar o ranking das 

fontes de informações legais e voluntárias, segundo a opinião de analistas de 

investimentos.

Por fim, descreveu-se a situação recente do disclosure nos diversos mercados 

acionários do mundo, abordando tanto economias desenvolvidas quanto os 

denominados emerging markets. Na extensão do quadro atual, incluiu-se 

comentários sobre o desenvolvimento da indústria da informação e os impactos 

tecnológicos que estão influenciando o aprimoramento do nível de corporate 

disclosure.
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Já na reaplicação das pesquisas de Almeida (1988) e de Beuren (1991), os 

resultados, baseados na análise de relatórios anuais de 1992 a 1994, indicaram 

que:

Valores de São Paulo, em 1971. Essas ocorrências explicam, em parte, o dilatado 

intervalo entre a criação da SEC, em 1934, e a da CVM, em 1976.

No plano do disclosure voluntário, com a aplicação do teste de McConnel (1986), 

concluiu-se que os relatórios da administração de companhias abertas brasileiras 

possuem pouca transparência quando comparados com os das congêneres 

americanas, raramente apresentando previsões de desempenho ou traçando 

quadros prospectivos dos seus negócios e dos seus setores de atuação.

No estudo comparativo do disclosure legal ou formal entre os mercados brasileiro 

e americano pòde-se notar que a CVM sofreu forte influência da SEC, quando da 

definição de sua legislação básica e de suas diretrizes operacionais. Entretanto, 

constatou-se, na comparação das informações requeridas pelos dois órgãos, um 

nível de detalhamento maior no modelo americano. Concluiu-se também, ao longo 

do capítulo VI, que a SEC possui poder coercitivo muito maior que o da CVM: 

enquanto nos Estados Unidos as punições envolvem prisões e pesadas multas, 

tornando a SEC superavitária apesar de sua enorme estrutura administrativa, no 

Brasil inexiste registro de punições exemplares. Processos de casos rumorosos, 

que convulsionaram o mercado financeiro, arrastam-se na Justiça, e em caso de 

condenação, traduzem-se em multas irrisórias frente à magnitude dos atos 

lesivos. Destaque-se, ainda, que enquanto o orçamento anual da SEC ultrapassa 

US$ 300 milhões, o da CVM não chega a US$ 1 milhão, resultando em estrutura 

de escassos recursos físicos e materiais para fiscalizar o mercado acionário.

• houve significativo crescimento no nível de divulgação de informações 

voluntárias com relação ao triênio 1984-1986 analisado por Almeida. 

Entretanto, se os resultados forem comparados com o levantamento de 1987, 

feito por Beuren, não se pode rejeitar a hipótese de que as empresas não 

melhoraram o nível de divulgação de informações voluntárias;
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Examinou-se, também, a hierarquização das fontes de informação para a análise 

de investimentos no mercado acionário, de acordo com a opinião dos analistas. 

Assim como nos Estados Unidos e em Cingapura, os resultados alcançados no 

mercado brasileiro indicam que os contatos pessoais com as companhias abertas 

são considerados a principal fonte de informação. Adicionalmente, levantou-se 

que a grande maioria dos entrevistados acredita que o nível de inside Information 

nas Bolsas brasileiras é elevado, inferindo-se, ainda, que não há predominância 

evidente, seja das fontes de disclosure voluntário, seja das de disclosure legal na 

hierarquização .

• existe relação positiva entre a volatilidade dos preços das ações e o nível de 

divulgação de informações voluntárias.

• fortalecimento da CVM, enquanto órgão fiscalizador, com a adoção de um perfil 

mais coercitivo e aprimoramento de sua estrutura operacional;

• existe relação não-linear positiva e significante entre o nível de divulgação de 

informações e o tamanho das empresas, confirmando os resultados das 

pesquisas anteriores;

Como resultado deste trabalho, identificou-se as seguintes medidas que podem 

conduzir ao aprimoramento do disclosure do mercado acionário brasileiro:

• aperfeiçoamento dos relatórios anuais, maximizando o nível de divulgação de 

informações julgadas importantes pelos analistas de investimentos e, também, 

o nível de sinalizações sobre o desempenho futuro das companhias abertas, ou 

seja maior volume de informações não-contábeis ou qualitativas;

• desenvolvimento da indústria da informação, como principal agente 

intermediador de disclosure das companhias abertas para a comunidade 

financeira;

a relação entre o grau de importância médio dos itens de informação voluntária 

e a freqüência com que são divulgados nos relatórios anuais é fraca e não 

significativa;
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nas

Dentro da linha de pesquisa aqui desenvolvida, deve-se chamar atenção também 

para algumas questões não-consideradas ou tratadas superficialmente e que 

poderão ser melhor exploradas em pesquisas posteriores:

• impacto das diferentes fontes de informação, como reuniões da Abamec e 

publicações de fatos relevantes, no comportamento dos preços das ações;

• análises mais aprofundadas da correlação entre a volatilidade das Bolsas 

brasileiras e o nível de divulgação de informações das companhias abertas;

• aumento da liquidez das ações de 2a e 3a linhas, com uma melhor distribuição 

do volume de negócios das Bolsas de Valores;

• levantamento sobre os custos diretos e indiretos, nos quais as companhias 

abertas incorrem quando disseminam informações sobre as suas atividades;

• estudo da associação entre a experiência profissional e a formação acadêmica 

do analista de investimentos, na hierarquização das fontes de disclosure e na 

determinação do nível de importância dos diversos itens de informação 

voluntária;

maior especialização e expertise dos participantes do mercado acionário, sejam 

eles analistas de investimentos, profissionais de relações com o mercado ou 

administradores de fundos;

Finalmente, acredita-se que a contribuição que este trabalho trouxe para a 

evolução da pesquisa sobre corporate disclosure no Brasil foi a de realizar uma 

abordagem abrangente, enfocando tanto o disclosure legal quanto o voluntário e 

utilizando instrumentos de medida desenvolvidos e aplicados em pesquisas 

similares e em outros países. A validade do uso de medidas padronizadas é 

justificada por permitir a comparação dos resultados dos diferentes estudos.

• determinação da relação entre a necessidade de capital das empresas e os 

respectivos níveis de divulgação de informações voluntárias;

• democratização do capital, aumentando o poder dos acionistas minoritários na 

escolha dos administradores das companhias abertas e nas decisões 

corporativas significantes.
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A expectativa do autor, ao apresentar este trabalho, é chamar a atenção para a 

oportunidade do desenvolvimento de novas pesquisas, que podem ser realizadas 

no Brasil em termos de disclosure, tendo em vista o pequeno número de 

publicações sobre o tema encontrado na literatura brasileira.

• atualização da medida do grau de importância dos itens de informação 

voluntária, segundo a opinião dos analistas de investimentos.
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ANEXOS



ANEXO I: QUESTIONÁRIO PROPOSTO

Nome: 

Instituição: Tel: Fax: 

PESQUISA

Fonte Importante

Editais/Fatos Relevantes

Reuniões da ABAMEC

“Press-Releases"/Ma\a Direta da Cia.

Anuais

D.F.P. (C.V.M.)

“Research"de Outros Analistas

I.T.R. (C.V.M.)

Gazeta Mercantil

Revista Exame

Lopes Filho

Economática

Outros (favor especificar):

Extrema
mente 

Importante
Muito 

Importante
Pouco 

Importante
Nada 

Importante

Assembléias (AGE/AGO) 

Visitas às Empresas (em grupo) 

LA.N. (C.V.M.)

1. Qual é o grau de importância de cada uma das fontes de informação 
discriminadas abaixo, para o seu trabalho de análise de companhias 
abertas para investimento? (favor marcar com um "X" a coluna 
correspondente)

Demonstrações Financeiras
(Balanço Publicado)
Relatório da Administração (Balanço) /
Comentários de Desempenho (ITR)
Contato Pessoal com a Companhia



NÃO ( )SIM ( )

Por que?

NÃO ( )SIM ( )

Por que?

NÃO ( )SIM ( )

Favor enviar o questionário via fax, n° (011) 61-1823 a/c Paulo Roberto.

MUITO OBRIGADO 

3. Você acredita que no Brasil uma parcela relevante de investidores atua 
com base em boatos, dicas e rumores de mercado?

Como você avalia a qualidade de “disclosure" no Brasil, no contexto dos 
“Emerging Markets”? E em comparação com os Estados Unidos? Quais são 
os pontos críticos na sua opinião?

Concluindo, na sua opinião investidores profissionais dispõem de nível 
adequado de informações para investir no Brasil?

2. Você acredita que a utilização de “inside Information” nas Bolsas 
brasileiras é relevante?



ANEXO 2: ECONOMÁTICA
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0.0456
0.0451
0.0429
0.0414
0.0421
0.0393
0.0373
0.0336
0.0362
0.0392 :
0.0412
0.0401
0.0417
0.0398 '
0.0368 l
0.0380!
0.0364
0.0374 i
0.0385'
0.0366:
0.0352:
0.0394 ■
0.0405
0.0400 :
0.0408
0.0398 i
0.0373!
0.0360 I
0.0345 I
0.0330;
0.0327 !
0.0321 :
0.0300!
0.0270;
0.0288 '
0.0280 '
0.0255:
0.0263
0.0297
0.0301
0.0268
0.0272'
0.0256
0.0227
0.0207'
0.0185
0.0261
0.0257
0.0288
0.0271
0.0289
0.0270
0.0255
0.0272'
0.0270
0.0282
0.0307'
0.0308
0.0294
0.0295
0.0291
0.0276 ■

Minimo 
0.0445 
0.0447 
0.0426
0.0399
0.0409
0.0389
0.0362
0.0313
0.0312
0.0370
0.0378 
0.0380;
0.0391
0.0397'
0.0356 .
0,0344' 
0.0351 
0.0367
0.0377
0.0357
0.0319
0.0342
0.0393 
0.0390
0.0391 ■ 
0.0393 ;
0.0369 !
0.0360 i 
0.0329:
0.0323 I 
0.0325' 
0.0310: 
0.0299;
0.0266 ;
0.0271 ' 
0.0279
0.0252 .
0.0245
0.0274 
0.0288 ■
0.0262: 
0.0244
0.0253.
0.0225: 
0.0204
0.0182:
0.0195
0.0237 
0.0272
0.0266 
0,0262'
0.0260 
0.0252 
0.0257 
0.0261
0.0251 
0.0284
0.0302
0.0293
0.0286
0.0289
0.0268

Máximo
0.0458 
0.0465 
0.0462 
0.0422 
0.0424 
0.0427 
0.0392 
0.0379 
0.0366 
0.0395 
0.0416 
0,0404 
0.0424 
0.0416 : 
0.0393 
0.0384 
0.0371 
0.0380 
0.0391 
0.0391 
0.0353. 
0.0397 
0.0415 
0.0401 
0.0412 
0.0416' 
0.0388 i 
0.0383!
0.0355 i 
0.0343; 
0.0347 i 
0.0330: 
0.0331 : 
0.0287: 
0.0289; 
0.0294 • 
0.0284 ' 
0.0271 ' 
0.0297 
0.0308 
0.0299 
0.0277 
0.0275 
0.0261 
0.0237 
0.0218 
0.0262 
0.0271 
0.0295 
0.0291 
0.0289 
0.0297 
0.0275 
0.0277 
0.0287
0.0282 : 
0.0312: 
0.0323 
0.0309 
0.0306 
0.0316 
0.0290

Medio 
0.0454' 
0.0454 
0.0444 
0.0411 
0.0418 
0.0415 
0.0374 
0.0349 ■ 
0.0338 . 
0.0382 ; 
0.0399 
0.0390: 
0.0412 
0.0407: 
0.0374 ■ 
0.0356 I 
0.0361 I 
0.0373! 
0.0386. 
0.0372: 
0.0337' 
0.0370. 
0.0406 i 
0.0395! 
0.0403. 
0.0406. 
0.0379; 
0.0369 I 
0.0340 I 
0.0332 I 
0.0336 I 
0.0320 I 
0.0321 I 
0.0278 l 
0.0280 I 
0.0286: 
0.0269 i 
0.0256; 
0.0285 
0.0298 ! 
0.0273 : 
0.0258 I 
0.0262 ! 
0.0244 I 
0.0218 i 
0.0199 i 
0.0223: 
0.0256; 
0.0287 
0.0277 
0.0275 
0.0276 I 
0.0259 I 
0.0270 • 
0.0276 
0.0271 1 
0.0300! 
0.0312! 
0.0300 
0.0296 
0.0303 
0.0276

Q Negs i 
468.00 I 
361.00 
593.00 
872.00 . 
701,00 
807.00 
896.00 .

1,149 i 
1,247 
1,095 ; 
1,065 i 

840,00 ; 
897.00 I 
695.00 I 
878.00 : 
772.00 I 
696.00 I 
662.00 ! 
672,00 i 
711.00 ;

1,302 I 
1,022 ; 

964,00 
788.00 : 
739.00 ! 
524.00 I 
865.00 : 
800.00 ’ 
945.00 I 
890.00 ! 
776.00 I 
806.00 ! 
791.00 :

1,132 I 
967,00 I 
600.00 ! 
855.00 ; 
958.00 ' 
882.00 . 
699.00 ' 
516.00 : 
812.00 . 
697,00 i 
943.00 : 

1,059 | 
1,129 i 
1,291 I 
1,115 I 
1,178 I 

990.00 . 
956.00 I 

1,236 ! 
792.00 i 
904.00 !

1,274 ' 
1,022 : 
1,249 1 
1,035 ! 

902.00
1,050 . 

936.00 : 
844.00 1

Data
: 29/12/94 

2/1/95 
3/1/95 
4/1/95 
5/1/95 
6/1/95 
9/1/95

' 10/1/95 
11/1/95

■ 12/1/95 
13/1/95 .

! 16/1/95 ' 
17/1/95 !

1 18/1/95 : 
. 19/1/95
1 20/1/95 i 
' 23/1/95
i 24/1/95 ! 
' 26/1/95 I 
: 27/1/95 i 
; 30/1/95 i 
; 31/1/95 i 
. 1/2/95 
, 2/2/95 
; 3/2/95 
i 6/2/95 : 
; 7/2/95 :
■ 8/2/95 ;

9/2/95 l 
110/2/95: 
| 13/2/95 I 
I 14/2/95 i 
' 15/2/95 ; 
! 16/2/95 1 

17/2/95 
. 20/2/95 
: 21/2/95 : 
22/2/95 : 
23/2/95 

' 24/2/95
2/3/95 
3/3/95

1 6/3/95 .
' 7/3/95 
I 8/3/95 
1 9/3/95 
: 10/3/95 
i 13/3/95 ■ 
' 14/3/95 
; 15/3/95 

16/3/95
i 17/3/95 
: 20/3/95 
I 21/3/95 

22/3/95
. 23/3/95 
I 24/3/95 
. 27/3/95 
: 28/3/95 

29/3/95
: 30/3/95 
' 31/3/95

Q Trts VolumeS Fechamento Abertura i 
1.973MI 84,803k 0.0456 0.0445
1,081 Mi 46,448k 0,0451 0.0459
2.357M 99,118k 0,0429 0 0451
3.048M 1 118,682k 0.0414 0 0422
2.577MI 101,955k 0,0421 0.0421
3.840M! 150,995k 0.0393 0.0422
2.685M I 95,235k 0.0373 0.0386,
3.608MI 119,434k 00336 0.0367
3.140MI 100,497k 0.0362: 0.0342
2.815MI 101,774k 0.0392: 0.0380!
2.959M I 111,761k 0.0412 0.0397
2.435M l 89,888k 0,0401 0,0402 I
2.335MI 91,202k 0.0417’ 0.0398;
1.707MI 65,730k 0.0398' 0.0414'
2.627M I 92,997k 0,0368' 0.0385;
2,712MI 91,395k 0,0380' 0.0355!
1.722MI 58,916k 0.0364 0.0371
1.964MI 69,423k 0.0374' 0,0376'
2.163MI 79,174k 0,0385' 0.0380
2,017M! 71,028k 0.0366! 0.0389;
3.067M I 97,907k 0.0352! 0.03491
2.640MI 92,515k 0,0394 . 0,0351!
2.097MI 80,751 k 0.0405 0.0411
2.641M! 98,825k 0.0400 ! 0.0398'
2.033MI 77,613ki 0.0408 0.0401!
1.207MI 46,487k i 0.0398! 0.04081
2.569MI 92,119kl 0.0373! 0.03841
2,241 Ml 78,409k. 0.0360! 0.0378!
2.734M I 88,077k I 0.0345 ! 0.0355 I
2.101MI 65,988k i 0.0330! 0.03421
1.822MÍ 58,068ki 0.0327! 0.03361
2.217MI 67,171kl 0.0321! 0.03201
2.719MI 82,667ki 0.0300: 0.0321!
2.680M I 70,464k 0.02701 0.0284 i
2.630M I 69,629k 0.0288 0.0278.
1.555M, 42,087k 0.0280' 0.0292!
2.848M i 72,470k 0.0255: 0.0278!
2.944MI 71,331 k 0,0263 0.0259'
2.679MI 72,361 k 0.0297 0.0278
1.914M! 54,056k 0,0301’ 0.0294'
1.202MI 31,106k 0.0268 0.0299!
2.066M I 50,533k 0.0272 0.0262!
1,591 Ml 39,536k 0.0256 0.0259'
2.494MI 57,632k 0.0227’ 0.0253:
3.114MI 64,298k1 0.0207’ 0,0230!
3.576MI 67,408k 0.0185 0.0213’
4,461 Ml 94,094k 0,0261 0.0203!
3,313MI 80,285k 0.0257 0.0249:
3.118MI 84,724k 0,0288 0.0278!
2.838M! 74,505k 0.0271 0.0277'
2.429MI 63,267k 0.0289 0.0266
3.602MI 94,015k 0.0270 0.0292
1.927MI 47,246k 0.0255 0.0265
2.276M; 58,127k 0.0272’ 0.0257
3.582M. 93,519k 0,0270 0.0274.
2.716MI 69,679k. 0.0282 0.0251
3.958M i 112,457k 0,0307’ 0.0292:
2.550M. 75,425k 0,0308 0,0308.
2.844M ■ 80,765k 0,0294 0,0302
3.189M' 89,517k 0,0295 0.0292
2.767M! 79,477k 0.0291 0.0316
2.292MI 60,001 k 0.0276 ’ 0.0285'



30/6/94 30/9/94 31/12/94 31/3/95 30/6/95 HOJE '30/9/95

i

l

- i
. I . i . i

0.00 io.oo: o.oo;
i

i

2,319k!

I

24.739MI
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1.025MI 
420,000 : 
13,861ki 
1.397MI 
1.395MI 
1,748kl 

13,508Mi 
13.418MI 
12.879MI 

539,302k: 
89,211k:

15.975M:
1.070M:

30,795k
94,000

0.00 I 
847,597 , 
22,653kl 
1.890M! 
1,885Mi 
5,019ki 

18.558M. 
18.438M: 
17.845MI 

593,492kl 
120,125k;

22.134M
1.686M

267,009k
1.395M

24.098M
1.784M 

60,440k 
651,300

1.219MI 
1,595kl 

45,715ki 
2,738M' 
2,733Mi 
4,782k: 

19.789M:
19.659M 
19.058M 

600,506k 
129,921 k'

23.851M
1.325M 

57,631 k 
388,393

99,073ki
50,983kl

24.987M
1.375M

276,815k
1.068M

74,465k;
591,577k

18,778k

1.287MI 
1,474kl 

435,009kl 
2.515MI
2.509MÍ 
5,112k.' 

19.799M: 
19.666M.

0.00 !
106,027 i 

0.00 : 
1.015M 

0.00 i 
0.00 i

21.632M
8.459M.
1.925M 

212,629k:
7,741 Mi

878,440k
_____- i

99,683k
46.917k

133,113k.
- I

__ 11
0.00 I

__ 11
0.00 .

____ 11
42,592k.

0.00 1

ATIVO_____________________
Ativo Total__________________

Ativo Circulante___________
Disponível e Inv CP 
Clientes CP_____________

Duplicatas a Receber 
Saques Cambiais Desc 
Duplicatas Descontadas 
Prov Contas Cobr Duvid 

Titulos a Receber CP 
A Receber de Control CP 
Estoques_______________
Outros Ativos Circulant

Realizável LP_____________
’ A Receber de Control LP
• Outros Ativos LP_________
i Permanente

Inv em Subsid e Outros 
Inv em Subsidianas 
Outros Investimentos

Imobilizado______________
Imobiliz antes Deprec
Depreciacao Acumulada 

Diferido_________________
Diferido antes Amort 
Amortizacao Acumulada

1,220ki 
17,593kl 
86,366ki 
1.367MI 

546,232k:

0.00 I
_____ li

-I
_____ I
_____ I
22.134MI

1.205MI 
4,297k!
1.085M.

0.00 I
_______d

____ 11
I

24.987M!
511,444kl

2,785ki
433,396k

-I

0.00 !
0.00 I 
0.00 I 

17,797kl 
4,860kl

0.00 I 
20,910kl 
22,739ki 

1,547kl 
575,697k! 
575,697kl 
575,697kl

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 ■ 
0.00
0.00 I 
0.00 I 

24.739M 
9.730M' 
2.482MI 

224,901 k:
8.188MI

0.00 
2,027k 

28,319ki 
2.315MÍ 
2.310M 
4,599kl 

21.298M 
21.164M 
20.561M! 
603,065k 
134,176k.

0.00 I
-1

24.098M
1.133M!
5,002k!
8,508k

0.00 ;
0.00
0.00 i

572,799k
0.00
0.00

22.373M.
1.426M
9.770M
8.073M

0.00 ■

_________-1

0.00 I
0.00 I
0.00 . 

499,552k;
0.00 ;
0.00 !

23.371M
9.576M
1.891M: 

221.354k:
8.059M

23.851M'
580,933k;

2,550ki
408,233k.

-1

3,164ki
14,916k
2,013kl
1.637M' 

622,098ki
- I

25.819M 
1.453MI 

339,915k 
23,683k 
23,683k

0.00 >
0.00 i
0.00 l
0.00 i

1.061M.
2,370kl 

26,624kl 
2.309MI 
2.304M!
4,484kl 

22.057MI 
21.920MI 
21.316M.

604,757ki 
136,734ki

_______H
0.00 I
0.00 1
0.00 l 

820,996k
0.00 i
0.00 :

19.562M
7.580M
1.747M
6.765M

0.00 I

_____ H
10,102k.

0.00 I
_____11
6,384k

17,644ki
8,642ki
1.105MI

605,326k!

_____ li
' 0.00 I

0.00 I
0.00 I

____ I 
____ [ 
25.819MI
504,530kl

6,352kl 
430,326kl 

. I

PASSIVO___________________
Passivo Total________________

Passivo Circulante_________
Fornecedores CP_________
Financiamento CP________

Financ Moeda Estrg CP 
Financ Moeda Nacion CP 

Adiant de Contr de Camb 
Debentures CP___________
Títulos a Pagar CP 
Dividendos a Pagar CP 
A Pagar a Controlad CP 
Outros Adiantamentos 
Impostos a Pagar CP 
Salarios e Encargos CP 
Outros Passivos Circul

Exigivel LP_________________
Financiamento LP________

Financ Moeda Estrg LP 
Financ Moeda Nacion LP

Debentures LP 
A Pagar a Controlad LP 
Impostos a Pagar LP 
Outros Passivos LP 

Resultados de Exer Futur 
Part Acionistas Minorit______
Patrimônio Liquido_________

Capital Social____________
Reservas de Capital______
Reserva de Lucros_______
Reservas de Luc a Realz

____ 11
0.00 !

____ 11
____ 11
_____ I

I
15,975Mi

959,959kl
1 3,785kl
■ 894,787_k[

-I

24,348k: 
23,791 kl 

____ 11 
506,000 I 
10,094ki

i 2,648k: 
779,273kl 
538,123kl 
528,841ki 

9,282k, 
0.00 I 

241,150kl
l 0.00 I

0.00 i
■ 0.00 i

0.00 . 
14.235M. 
5.658M 
1,303Mi 

110,448k.
4.941MI
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Reservas de Reavaliacao
Outras Reservas
Acoes em Tesouraria
Lucros Acumulados

871,417kl 
0.0002981

_____ I
I

30/6/94
122,469kl

0.00

30/9/94
156,064k

0.00 '

31/12/94
140,298ki

0.00 :

1.154MI 
-28,572kl 
137,116 I 
28,709ki
1.125MI 

0.00 I 
9,740k| 

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I

1,116Mi 
0.0002061

214,143k:
237,885k:
23,742ki
1.225MI

31/3/95
159,647k

0.00

0.00 I 
0.00 I 
0.00! 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

23,856kl 
23,856ki

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

-23,856k!
41,442kl 
64,461kl 
23,019ki 

181,312ki 
12,685ki 

211,584ki
47,991 I 
108,259 I
60,268 I 

211,632ki 
660,714 i 

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

210,971k.
0.00 I

30/6/95
143,097k:

0.00 i

0.00 I 
0.00 I 
0.00 i 

48,143kl 
48,143k: 

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

-48,143k, 
110,797k 
121,219k 
10,422k; 

374,919k; 
•484,816 I 
437,088kl 
236,443 I 
354,664 I 
118,221 ' 

437,324kl
7,119kl 

1 0 00 1
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

430,205ki 
0.0002981

I

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

75,504kl 
75,504ki 

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

-75,504ki 
193,075k! 
208,312kl 

15,237kl 
778,354kl 

2,070kl 
897,996kl 

3,640kl 
3,761 kl 

120,545 I 
901,636kl 

30,219kl
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 

871,417k 
0.000298

30/9/95 
139,592kl

0.00 I 
-2,346ki 
3.977M

I 
I
i

I
7 
i

0.00 I
0.00 I 
0.00 I 

125,124k; 
122,816k.

-1 
2,309kl

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS!
-t-Receita Bruta_______________

Rec Bruta Merc Interno 
: Rec Bruta Merc Externo_____
-Impostos sobre Vendas 
=Receita Liquida Operac______
l-Custo Produtos Vendidos 
>=Lucro Bruto 
-Despesas Operacionais

Despesas Administrativ______
' Despesas com Vendas 
i—z---------------z—■--------------------------Despesas Gerais 

Deprec e Amortizac
=Lucro Operac Propno________
l+Resultado Financeiro
1 Receitas Financeiras________
; Despesas Financeiras 
'+Equivalenc Patrimonial_______
+Outras Rec Desp Operac 
=Lucro Operacional___________
+Resultado nao Operac_______

Receitas Nao Operac_______
Despesas Nao Operac______

|=LAIR_______________________
l-Provisao Impost de Rend 
■•Contribuição Social__________
•Partic Adm/Estatutaria________
I-Outras Participações_________
'-Partic Acion Minoritar_________
i=Lucro Liquido_______________
l*Div p/ Acao Pag no Per_______

I_____________________________
IDEMONSTR FLUXO DE CAIXA 
!+Tot de Recursos Obtidos

Lucro Liquido_______________
, Itens q nao Afet CapCir______

Depreciacao e Amortiz 
Variações Monetar LP_____
Provis Itens nao Circ______
Venda de Ativo Fixo_______
Amort de Desag em Inv 
Ganhos em Part Societ 
Equivalência Patrimon_____
Ajustes de Exerc Anter 
Credito Tribut a Recup 
Imposto Renda Diferido 
Mutuo com Controladas 
Provis Perdas em Invest 
Particip dos Minoritar______
Provisoes Diversas 
Outros Fluxos de Cx Ope

i Integraliz de Capital_________
I De Terceiros

______ I
3.642MI 

455,900kl
2.237MI 

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0,00 ! 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 1 
0.00 . 
0.00 i 
0.00 1 
0.00 ■

2.237M 
873,993ki 

75,559ki

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I

80,435k!
80,435k!

0.00 I 
0.00 I 
0.00 I

-80,435ki -125,124ki
101,750kl
119,759kl 

18,008k!
907,232kl 
-97,327kl -160.046ki 
831,220k|

5,953kl 
5,954kl 
1,172 I

837,174kl 
0.00 I 

3,866kl 
0.00 I 
0.00 I 
0.00 I

833,307k!
0.000206

0.00 i
0.00 I
0.00 I 

38,139ki 
38,139kl

0.00 I
0.00 !
0.00 I 

-38,139k. 
54,237k! 
74,501 ki 
20,264k. 

235,444kl 
3,674ki 

255,216kl 
I 4,420kl 

*.420kl
0.00 I 

259,636kl 
828,000 I

0.00 I
0.00 I
0.00 I

~ 0.00 I

258,808kl 
0.000211'
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Venda de Bens do Perm 
Dividendos Recebitos 
Incentivos Fiscais 
Aumento do Passivo LP 
Reducao do Realiz LP 
Cap Circ Incorp Contr 
Transf Perm para Circ 
Aumto de Acoes Tesour 
Financmtos e Debent 
Outras Origens_______

-Tot Recurs Aplicados_____
■ Aumto Investiment Perm 
' Compra de Ativos Fixos

Aumento do Diferido
1 Aumento do Realiz LP 

Diminuição de Pasv LP 
Dividendos Propost 
Transf do Circ p/ Perm 
Adiant p Comp de Acoes 
Aquis Acoes Próprias

i Controladas___________
■ Incorporacoes
' Particip Minontarias  
; Outros Recursos Aplic 
l=Variac Liquida de Caixa

30/9/94;
30/9/94
9/11/94:

2/2/95!
9I

I
7

30/9/95
30/9/95:

17/11/95!
20/11/95:

'.DIVERSOS_________
Data do Balanço_____
Data da Moeda______

iData de Divulgacao 
IData Ultima Retificacao
Meses de Resultados 
iFormato do Balanço 
IMetodo Contábil______
Consolidado

I
QTD ACOES & COTACOES TRI 
Qt Acoes Total Publicada______

| Qt Acoes Ordinárias________
I Qt Acoes Preferenciais  
IQt Acoes Total Calculada_____
ICotacao nao Ajus p/ Prov_____
Cotacao Ajus p/ Provent

30/6/94 . 30/9/94 : 31/12/94 31/3/95 30/6/95;
30/6/94 , 30/9/94 31/12/94 ; 31/3/95 30/6/95

■ 17/8/94; 9/11/94: 20/3/95. 17/5/95: 16/8/95.
: 9/9/941 2/2/95! 27/10/95. 13/9/95! 25/9/95
I 6I 9I 121 31 61 91 9i
I Ind&ComBri Ind&ComBri Ind&ComBr: Ind&ComBn Ind&ComBr; Ind&ComBr1 Ind&ComBr
i CMI I CMI I CMI I CMI | CMI 1 CMI 1 CMI !

Naoi Naoi Naoi Naoi Nao;Nao,Nao;

31/12/94 
0.00 ; 
0.00 
0.00 ' 

75,559k; 
0.00 
0.00 . 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 .

3.420MI 
692,169ki 

21,876kl 
0.00 I 

330,243k! 
0.00 I 

90,377kl 
0.00 ; 
0.00 ! 
0.00 ; 
0.00 I 
0.00 I 

0.00 I_____
2.285MI________-j________ - |

222.311kl -| -I
! I I

_____ !______ I______ I
292.071MI 292.071MI 298.729M: 298.729MI 309.102M! 309.137MÍ
119.048MI 119.048MI 119.048M: 119.048MI -I 121.935MI
173.022MI 173.022MI 179,681Mi 179.681MI -I 187.202MI -j

; 291.847MI 298.500MI 298.500M! 298.500M! 308.900M. 308.900M. 308.900MI
: 0.0376I 0.0624Í 0.0448 : 0,0270 ! 0.0329 . 0.0476 : 0.0448:

0.0383! 0.0636! 0.0457 ! 0.0276! 0.0329 0.0476 0.0448!
_____ I 
_____[ 
31/3/95 
31/3/95 
17/5/95: 
13/9/95!

3|
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15.47 ' 15.14 7.39 8.53 13.44 . 12.63 :

• I

10.984M. 18.617M1 8.062M 10.151M 14.716M 13.830MI
• i

i

x
x

i

i
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x

-1 
. i

INDICADORES DE LIQUIDEZ
Liquidez Geral
Liquidez Corrente
Liquidez Seca
Capital de Giro

6.60
0.00412
0.0655
0.952I
0.3311

4,63 i
5.25

109.80

13.54 
0.00366 
0.0725

0.373.
0.763.

0.00 I
0.00 I

0.00 I
0.00 I

7.92 I 
0.00354? 

0.08011
0.559: 
0.666Í

6.46 !
0.00243

0.0488
0.772:
0.560!

11.99
11.99
8.34 ■ 

0.00374 
0.0750

0.598I 
0.460!

7.16 I
7.71 I
7.44 I

65.70 :
0.1131 
0.122! 

0.0380! 
0.08391
•0.1481
0.5951

1.33
0.00
0.00 !

94.20
91.07

4.58 I
5.31 1

106.18
6.08 I
1.45 i
0.00
0.00 I

98.04 l
94.18 '

11.72
0.00385

0.0757
0.434
0.908'

4,18 I 
4.37 I 
2.99 l

46.71 ' 
3.90 I 
4,07 I
1.74 !
2.33 I
2.69 I 

0.553I 
86.16 I

_____ L
3.48 I
2.88 I 
2.88 I 

948,780k|
I
•

4.24 I
4,63 !

94.30 !
4.84 I
1.44 I
0.00 I
0.00 I

112.72 !
106.05

I---------------------------------------------
:INDIC. ESTRUT DE CAPITAL 
Exigivel Tt / Ativo Tt % 
Exigivel Tt / Pat Liq % 
'Exg -Disp -Inv CP / PL % 
IPas Circul / Exigv Tot %
Financ CP+LP / Ativ Tt % 
'Financ CP+LP / Pat Liq % 
iFinanc CP / Pat Liq %_____
I Financ LP / Pat Liq % 
ÍFinC+L -Disp -InvCP/PL % 
Ativo Fixo / Pat Liq % 
Inv em Subsd / Pat Liq %

x ¥

___ 2_l
4,44 i
5.25 I

97.51 '
5.37 I
1.32 !
0.00 I
0.00 :

101.82 '
102.55 !

6.47 :
6.92 !
5.73

31.64 l
4,16
4.44 :
1.85 i
2.59 !
3.26 !
0.5741
87.97 '

0.00 l
0.00 I

________ i
2.28 I
2.69 I
2.68 I 

863,313kl 
____ I[

11.62 I 
13.15! 
11.78 1 
46.84 i 

7,37 I 
8.34 I 
5.55 ' 
2.79 1 
6.97 I 

0.614i 
91.22 1 

_____ L 
____ L

1.39 I
1.40 1 
1.40 i

481.469kl
I

-I

t

9.30 I 
10.25 1 
9.99 i 

26.19 !
4.32 i 
4.76 I 
1.89 I 
2.88 I 
4,50.' 

0.6011
88.10 I

I ______ !_ 
____ L

1.83 I
2.28 I 
2.28 I 

743,632kl
I

0.00 I
0.00 I

-I

7,44 •
0.00354

0.0801
0.595
0.626

13.373M1
8.10 I

0.00 I
0.00 I

•I
__ J.

. I
5.55 Í

6.71 I
106.85 ;

7.36 I
1.27 I
0.00 I
0.00 I

93.05 !
93.59

d
--------- i

- I

__ -I
_ 3
4.63 I

------- r___ [
0.00 l
0.00 I

. I

Zj
- I

-1 
-1 

4,76 ; 
5.36 I 

107.70 I 
6.23 1 
1.35 I 
0.00 : 
0.00

96.87 '
92.85

I___%
% 

%

10.89 I
12.22 I 
12.00 : 
55.19 I

8.97 !
10.07 '
6.29 I
3.78 !
9.85 I 

0.627I 
90.47

I 
_____ I

1.42 |
1.12 |
1.11 I 

110,491k'

r

i

2.49 i
1.57 |
1.57 | 

651,017k'

IIINDICADORES DE CICLO
I Prazo Med Estoques dias 
Prazo Med Fomeced dias 
iPrazo Med Recebim dias 
ICiclo Financeiro dias_____
ICiclo Operacional dias

IINDIC. DE RENTABILIDADE 
iGiro do Ativo x/ano______
ÍGiro do Pat Liq x/ano 

I Margem Bruta% 
IMargem Operac Própria % 
ÍMargem Operacional 
I Margem Liquida 

iRentab do Ativo
IRentab Pat Liq (L/P-L) % 
|Equival Patr / Luc Liq % 
IRentab Invest Subsid % 
lAIavancagem Financeira x 
lAIavancagem Operac x 
tLuc Bruto / Eq Patrim % 
iLuc Oper / Eq Patrim % 
.Luc Liq / Eq Patrim %

INDIC. FUNDAMENTALISTAS 
Preco / Lucro_____x_________
Preco / Luc + Deprec x
Lucro / Preco_____%_________
Lucro por Acao S 
Valor Patrim por Acao $ 
Preco / Valor Patrim x 
Dividend Yield % 
Price Sales Ratio 
íValor de Mercado 
Pay Out%
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I Data (EX-1) I Descrição_________________ _____ ____________________
Dividendo de $ 0.000693 por acao________________________
Subscricao de 0.0114 novas acoes a $ 0.0917 por cada possuída 
Subscncao de 0.0361 novas acoes a $ 0.0182 por cada possuída 
Dividendo de S 0.000107 por acao________________________
Bonificacao de 1.00 novas acoes por cada possuída__________
Subscncao de 0.307 novas acoes a S 0.00485 por cada possuída 
Dividendo de $ 0.000147 por acao________________________
Subscricao de 0.0818 novas acoes a $ 0.0163 por cada possuída 
Subscncao de 0.0542 novas acoes a $ 0.0263 por cada possuída 
Dividendo de $ 0.0000636 por acao_______________________
Subscncao de 0.0374 novas acoes a S 0.0485 por cada possuída 
Subscncao de 0.0238 novas acoes a $ 0.0179 por cada possuída 

í Dividendo de S 0.00119 por acao_________________________
i Nao especificado (1.00/1.03)____________________________
I Dividendo de S 0.000216 por acao________________________
Subscricao de 0.0245 novas acoes a $ 0.0484 por cada possuída 
Subscncao de 0.0228 novas acoes a $ 0.0542 por cada possuída 

1 Dividendo de $ 0.000309 por acao________________________
Subscncao de 0.0348 novas acoes a $ 0.0714 por cada possuída

28/4/89 
16/5/89 
8/11/89 
16/4/90 
11/6/90 
11/6/90 
29/4/91 
5/9/91 
16/1/92 
24/4/92 
12/8/92 
5/11/92 
28/4/93 
27/5/93 
20/4/94 

; 27/5/94 
22/8/94 

: 27/4/95 
25/5/95
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Telebras PN - Noticias
De 28/5/95 Ate 31/12799

- 3/11/95
Informou que obteve em 27 e 31/10/95 o registro e a troca do programa de ADR do nível I para o nivel II, perante a CVM e o Bacen. 
Obteve, em 31/10/95, a aprovacao e registro do SEC, dos EUA, para a listagem de seus ADRs na Bolsa de Nova York. Com tal aprovacao 
ja' e' possível, desde 1/11/95, a negociacao dos ADRs da empresa naquela bolsa, que tera1 a RPM Specialist Corporation como 
market-maker desses papéis. As acoes sao PN, sendo que cada lote de mil acoes estara' representado por uma ADR (sigla TBR), O 
banco depositário no exterior e' o The Bank of New York e o custodiante, no Brasil, e' o Banco Itau' S/A. (GM)

- 4/10/95
Uma cia de proposito especial com sede nas Ilhas Cayma, a Telecom Brazil Funding Corporation, lançou, em 3/10/95, duas Euronotas de 
juros flutuantes com garantias da Telebras. Um de US$ 38 mi por quatro anos para a Telesp, outro de USS 14,5 mi por quatro anos para a 
Telepar. Fora a diferença em volume, de resto as duas notas sao idênticas. Ambas trazem um prêmio de 550 pontos-base acima da Libor. 
As duas incluem igualmente um tranche 144-A, a regra da SEC para colocacoes privadas de titulos estrangeiros no mercado americano.
(GM)

- 10/11/95
Informa em fato relevante que, a partir de 8/11/95 a The Chicago Board Options Exchange (CBOE) passou a negociar opcoes sobre os 
ADS da Telebras. com base no "unlisted trading privilege (ULTP)" que autoriza as bolsas regionais norte-amencanas a negociarem opcoes 
de qualquer acao listada na The New York Stock Exchange (NYSE). (GM)

- 6/10/95
Comunica em Fato Relevante que a Portugal Telecom e a Telebras assinam em 6/10/95, acordo de cooperacao para desenvolvimento de 
projetos de Telecomunicacoes. O objetivo dessa sociedade, cujo cap.soc sera1 repartido equitativamente, e' promover invest e part 
societárias conjuntas, inclusive numa empresa para a oferta de serviços de telecomunicacoes globais a grandes clientes do Sistema 
Telebras e da Portugal Telecom. (GM)

- 24/10/95
Sobre a mudança de nivel I para nivel II dos ADRs da empresa, informou que continua em andamento o processo de atendimento ‘as 
exigências da SEC e da New York Stock Exchange para a listagem da Telebras no pregão da bolsa de Nova York. Acrescentou que ira' 
anunciar oportunamente a data de inicio das negociacoes de suas acoes naquela bolsa, logo que se complete o registro na SEC e na 
NYSE. (GM)

- 10/11/95
Comunica em Fato Relevante as principais características das ADRs. nivel II, que comecaram a ser negociadas na NYSE. em 1/11/95: 
especie de acoes: PN; proporção: lote de 1.000 acoes Pref estara' representado por 1 ADR; depositário no extenor: The Bank of New York; 
custodiante no Brasil: Banco Itau' S/A. (GM)

- 26/6/95
A AGE marcada para 22/6/95 nao ser realizou por falta de quorum. A AGE de 30/6/95, em segunda e ultima convocacao, foi confirmada. 
(GM)

- 3/7/95
Informou que a Sessão Extraordinária do julgamento da apelacao civil, realizada em 30/6/95, sobre o aumento do cap. impugnado em 
1990 (recibos TBRA5), o segundo voto acompanhou o entendimento do juiz relator, no sentido da anulacao do aumento de capital. A acao 
continua subjudice, em razao do pedido de vista regimental pelo terceiro julgador. Estão interrompidos, desde o pregão de 30/6/95, os 
negocios com os recibos de Sub (R/1) de emissão dessa empresa, ate' nova orientacao. (GM)
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- 29/6/95
A partir de 3/7/95 ficam liberados os negocios com as acoes Pref, provenientes de conversão de Deb que eventualmente ocorrer durante o 
2.Sem/95. Essas acoes faraó jus a 6/12 (seis doze avos) dos Div do exerc.soc/95. (GM)

- 29/5/95
A ROA de 25/5/95 aprovou aumento do cap.soc em RS 663.2 mi. mediante a emissão de 2.887.060.490 acoes ON e 7.521.001.079 PN. a 
serem subscritas ao preco de RS 63.722/lote. Os acionistas poderão exercer o direito no prazo de 30 dias contados a partir de 26/5/95. As 
acoes Ord subscreverão 2,42511812% no tipo, mais 1.05899615% em PN. As Pref subscreverão 3.48411427% no tipo. (GM)

- 6/6/95
O Div aprovado a ser pago a partir de 26/6/95 e' de RS 0.000297734 (integral do exerc) e de RS 0.000148867 (pro rata 6/12). (GM)

- 7/6/95
Em 26/6/95 dara' inicio ao pagamento do Div aprovado na AGO de 27/4/95, no valor de RS 0,297734/lote (integral) e RS 0,148867/lote (pro 
rata), atualizado ate' 26/6/95 pela vanacao da TR. Havera’ incidência de IR na fonte sobre 82.98% do montante, com base na alíquota de 
23%, em razao de os valores relativos a 1994 terem sido constituídos parcialmente pela realízacao de reservas de lucros a realizar 
formadas ate' 31/12/88. Sobre os 17,02% restantes nao incide imposto por se tratar de utilizacao do lucro ate' 93. (GM)

- 14/6/95
Na AGE convocada para 22/6/95 sera' homologado o aumento do cap.soc para RS 7.9 bi, aprovado na RCA de 25/5/95. Se nao houver 
quorum legal para instalacao de assembléia, fica marcado o dia 30/6/95 para sua realizacao. em segunda e ultima convocacao. (GM)

- 20/6/95
Na AGDeb de 14/6/95 foi aprovado o nome da Pentágono S/A DTVM para exercer a funcao de agente fiduciario da terceira emissão de 
Deb, em substituição a Núcleo DTVM Ltda. (GM)

- 14/11/95
Informou que desde 8/11/95, a American Stock Exchange e a Philadelphia Stock Exchange passaram a negociar opcoes sobre os ADSs 
da Telebras, com base no Unlisted Trading Privilege (ULTP), que autoriza as bolsas regionais norte-amencanas a negociarem opcoes de 
qualquer acao listada na NYSE sobre os ADSs da Telebras a partir de 15/11/95. (GM)
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- 10/1/94
AGE 18/1/94: Alteracao do Estatuto Social. (GM)

- 19/4/94
AGE/O 20/4/94: a) tomar as contas do adm, examinar e votar as demonst financ; b) deliberar sobre a destinacao do Lucro e a distrib de 
Div; eleger membros do C.F.; c) outros assuntos. (GM)

- 25/4/94
AGO/E 29/4/94: a) examinar e votar relatorio da adm e demons financ. relativas ao exerc soc findo em 31/12/93; b) aumento do cap soc 
pela incorp de reserva de cor monet do cap; c) eleicao de membros do c.a. d) outros assuntos. (GM)

- 9/5/94
AGE 12/5/94: deliberar sobre a captacao de recursos no merc.extemo (euronotes) no valor equivalente a USS 260 mi. (GM)

- 6/6/94
AGE 10/6/94: a) verif e homologacao do aumento do cap soc; b) desdob das atuais acoes repres do cap soc sem alteracao da expressão 
monet do cap soc; c) outros assuntos. (GM)

- 19/1/94
AGE 24/1/94: Alteracao do Estatuto Soc: aumento do cap soc por Sub de novas acoes: excluir os incisos VII e IX relativos 'a competência 
do C.A.; alterações estatutanas; (GM)

- 16/6/94
AGE 23/6/94: A Bovespa solicitou proposta. (GM)

- 9/8/94
AGE 16.08.94: Subscricao no montante de R$320.000.000,00.(GM)

- 16/8/94
AGE 22/08/94 (2a. convocacao): a) adaptacao do valor do cap.soc ao novo padrao monetário: b) proposta da Administração para o 
aumento do cap.soc. mediante Sub publica, no montante de RS 320 mi. com a emissão de aproximadamente 7.600.000.000 acoes PN, as 
quais faraó jus a Div integrais do exercício de 1994; c) eleicao do C.A. (GM)

- 10/2/95
AGE 17/02/95: Eleicao dos membros do C.A. (GM)

- 4/5/94
AGE 12/5/94: 1) deliberar sobre captacao de recursos no merc.ext (euronotes) no valor equiv a USS 260 mi. 2) outros assuntos. (GM)

- 6/4/94
AGE 14/4/94: a) alterar o artigo 8o.do estat soc. em decorrência da capitalizacao de créditos decorrentes da c.m. do cap soc, a ser 
efetuada em AGO de 20.4.94; b) alterar o art 6o.do estat soc. em decorrência da c.m.do cap autonzado; c) alterar o estat soc de 
conformidade com o que preceitua o Decr 1091 de 21/3/94. (GM)

- 27/6/94
AGE 30/06/94: Homologacao do capital proveniente das Db convertidas em acoes PN no período de 10/11/93 a 24/1/94. (GM)

- 21/10/94
AGE 28/10/94: Alienacao dos direitos de Sub das acoes a serem emitidas, por ocasiao dos aumentos de cap.soc das controladas Telesp, 
Telerj e Telemig. (GM)

- 22/12/94
AGE 27/12/94 (2a.convocacao): Homologacao do aumento do cap.soc por Sub publica de acoes de RS 886 mi para RS 1,2 bi; Alteracao do 
Estatuto Social. (GM)

- 12/6/95
AGDeb 14/06/95: Substituição do agente fiduciario. (GM)

- 13/12/94
AGE 21/12/94: Homologacao do aumento de cap.soc por Sub publica de acoes de RS 886 mi para RS 1,2 bi; Alteracao no Estatuto Social.
(GM)

- 10/4/95
AGE 19/04/95: Alteracao do Estatuto Social. Se nao houver quorum, fica marcada para 27/4/95 a 2a.e ultima convocacao. (GM)

- 20/4/95
AGO 27/04/95: Deliberar sobre Demons.Fin/94; destinacao do Lucro Liq e distribuição de Div; eleicao de membros do Conselho Fiscal.
(GM) AGE 27/04/95 (2a.convocacao): Alteracao do Estatuto Social. (GM)

- 6/12/93
AGE 14/12/93: Emissão de Db. simples, nao conversíveis em acoes (valor total de CRS 71,8 bi. quantid. 300.000 no valor nominal de CRS 
239.380,00; forma: nominativa: series 3; prazo 12 anos. (GM)

- 13/6/95
AGE 22/06/95: Deliberar sobre aumento do cap.soc para RS 7.9 bi, mediante capitalizacao de créditos resultantes da participacao 
financeira de promitentes-assinantes no valor de RS 663 mi e consequente alteracao do Estatuto Social; aprovacao do aditamento a 
Escntura da 5a.emissão de Deb da cia, para substituição do indexaaor de IGP-M para TR. (GM)
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CASH rLÒW analysisISSUE DATA

1) TRA
1) CHI

TRF AGENT:
Chemical Banking Corp., NY

ADDRESS;
345 Park Avenue
New York, NY 10022

ai EB
D GE

Cashflow/Net Inc 
Payout Ratio 
Cash gen/Cash Req 
Cash Dvd Coverage 
Cash-Cper to Sls 
Eíf Interest Rate

STV 
15.01 
4.85* 
4.89 
2.64 

14.53 
29461.25

$ 
$ 
$ 
5

DESCRIPTION
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

3.79
2.76

11.62
21.54
3.92 

518.00

17,57
17.81
19.41 
33.211 
30.64
1.10
1.79

22.60*

INSTITUTICNAL INDX
PHARMACEUTICAL IDX

914188
431531
850501 
2126335

3.91
4.47
12.72
8.59*

2.01
1.32
5.10
9.15
5.64
1.94

74.39
32.84

EPS
DPS
BVPS
Sales/Share
Cash Flow/Share
Avg # Sbares Out.
FCF/Share_______

OFFICERS:
Richard L. Gelb 
Charles A. Heimbold 
Kieth T. Haynes

PHCNE:
(212) 546-4000

56’i 
72’o 
50’,

-10’o
-3.68* 

516.40m 
29370.25m 
512.37m 

1.16

Price
P/E
Dvd Yield
P/B
Price/Sales
Price/Cashí1.
Mkt. Cap.
Price/FCF

-4.05*
1.36*
4.19*
9.71*

27.22*
5.53*

-1.68*

1.03 
72.78* 

.98 
1.37 

18.183 
10.014

' 'ÊROFITABILITY
Op Income Margin 
Pretax Margin
ROA
ROE
Return on Cap.
Asset Turnover
Financial Leverage
Eff Tax Rate_______ _

STRUCTURÊ
Current Ratio 
Quick Ratio 
Debt to Asset 
Debt to Equity 
A/R Tumover 
Inv. Tumover 
Gross Margin 
EBIT/Int Expense

EARNINGS 
$ 
S 

Est P/E

CHAIRMAN / CEO 
PRESIDENT 
INVESTOR CONT. 

Harrison M. Bains Jr TREASURER 
P amei a D. Kasa CORP. SEC

Indicated Gross Yld 
Dividend Growth-5yr 
Ex-Date Type 
9/27/93 REG CASH

SrSwíh ^ytENflÃE
EPS Yr Change
Cap Yr Change
BVPS Yr Change
R&D to Sales
Retention Rate
Sales Yr Change 
Empl Yr Change

R A T I O S 
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 

(For fiscal year 1992) 
PER SHARE DATA

Page 1 of 10 
CUSIP 110122108 

n> EH Hoover's Hndbk

Trailing 12mo EPS 
Est EPS 12/93 
P/E 14.55 ]
Eamings Growth

STOCK DATA 
Current Price 
52Wk Eigh 12/22 
52Wk Low 8/ 9 
YTD Chng (-15.74*) 
1 Yr Total Return 
Shares Out 
Market Value 

_  Float 
4) BETA Beta 
i> CMON Options available

COMMON STOCK
NEW YORK
UNITED STATES 
DECEMBER
A+ SIC: 2834 PHARM PREPS

PHARMACEUTICALS

DIVIDENDS - Quarterly 
5.06 

10.86* 
Amt 

$ .72

Bristol-Myers Squibb Company researches, develops, manufactures and markets pre- 
scription and non-prescription drugs, medicai devices, health and skin care 
Products, toiletries and beauty aids. The Company s line of drugs include c*r- 
diovagoi 1 ar drugs and antibiótica, central nervous ayatem drugs, chemotherapeu- 
tic agents, diagnostic agenta and others.

TYPE:
PRI EXCH: 
COÜNTRY: 
FY END: 
S&P RANK: 
MEMBZR:

S&P 500 INDEX
S&P 100 INDEX
TRIB WORLD INDEX
NYSE CCMPOSITE INDEX
AMEX
AMEX
NEW YORK METRO INDEX 

INDUSTRIAIS INDEX
S&P CONSUMER GOODS CCMP 
S&P HEALTH CARE COMP 

VALCREN: 
SVM CCDE: 
WPK NUM: 
SEDOL:

6ICOVAM: 915183 
ISIN:US1101221083
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SHAREHOLDER
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s
A

E
S
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_ÍLLL
Page

Qtr 2
Qtr 1

2,802
2,755

2,736
2,622
2,484
2,458

Qtr 2
Qtr 1

1.01
1.11

413
395 
865 
270.71MLN

52.26 
5.07MLN

1990 Qtr 4 
Qtr 3 
Qtr 2 
Qtr 1

2,349
2,757
2,730
2,735

DIRECTOR’S SHAREH0LD1NG 
HOLDING IN COMPANY

90 91 32 

1
90 91 92 

2
x) >1 n 

3

í

-6.91MLN 
67500.00 
-2.67MLN 
-5.92MLN

.65
1.14

.94

.59

.82

.94

.79

.78

.99 
1.08 

.94 

.94

OEC90 0791
(Mi 111ons of 

1991 Qtr 4
Qtr 3 
Qtr 2 
Qtr 1

INITIAL PUBLIC OFFERING
Date of offerir.g
Shares offered 
Share Price 
Lead Manager

1) PHARMACEUTICAL PREP
2) MEDICAL DEVICES
3) TOILETRIES

2200 —
WW90

2,390
3,103
2,743
2,641

BRISTOL-MYERS SQUIBB COREVENUE

1992 Qtr 4 
Qtr 3 
Qtr 2 
Qtr 1

INSTITUTIQNAL OWNERSHI?
# of Buyers
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Shares Held
% Shares Out.
Shares Purchased
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Qtr 3
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Qtr 1

21*02
S )
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1992 Qtr 4 
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Qtr 1 w 
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GNS 
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INSIDER TRADING
Net $ Value Buys and Sells For Given Month 
(1985 - Presene in Dollars) 
Lowest activity 7/92
Highest activity 1/91
Mean:
Most recent 45 days

Page

6/69 
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40.50 
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44 
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Net Sales
Cose of Goods Sold
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■iriterest' Expenses ' 
Foreign Exchange
Net Other Non-Op Exp.
Incorne Tax Expenses
Reserve Charges 
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NET INCOME
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Avg. # Shares for EPS 
garnings Per Share_______

1989 1990 1991 “§7189---------ÍÕ7Y00TÓ757Í--------
2,656 2,874
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■'1,938 2,389------63.--------------- ---------  
40---------- 74
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4) CANADA
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INCOME STATEMENT
BRISTOL-MYER SQB

»O »1 n »0 >1 » 90 91 72

2 3 4
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Cash & Near Cash 
Marketable Secs. 
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•8
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1991 
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1,891) 
3,141

176
1,308
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83 
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BRISTOL-MYERS SQUIBB'S CAPOTEN(R) CLEARED FOR 
USE IN POST-HEART ATTACK PATIENTS

PRINCETON, N.J., Sept. 27 /PRNewswire/ -- Bristol-Myers Squibb 
(NYSE: BMY) today announced Chat the U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) has cleared for marketing a novel and expanded use for Capoten(R) 
(captopril) following a heart attack in a particular grouo of patients 
to improve eurvival and reduce hospitalizations for heart'failure.

These patients have impaired function of the left ventricle, the 
heart's main pumping chamber. With this expanded indication, Capoten 
will be the only angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor that has 
been shown to improve long-term survival in these patients when 
initiated early following a heart attack.

Discovered and developed by Bristol-Myers Squibb more than a decade 
ago, Capoten was the first ACE inhibitor approved for use in the U.S. 

It has been used to treat millions of patients for high blood pressure 
and congestive heart failure.

The decision of the FDA was based largely on the results of the 
landmark, five-year, multi-center Survival and Ventricular Enlargement 
(SAVE) trial published in the Sept. 3, 1992, issue of New England 
Journal of Medicine. Patients enrolled in the trial did not have overt 
heart failure requiring an ACE inhibitor but had documented damage and 
impaired function of the left ventricle. The results of the trial 
showed that Capoten(R), given only days following a heart attack, 
significantly improved long-term survival, slowed the development of 
severe heart failure and reduced hospitalizations for heart failure.

"This new indication for Capoten gives physicians a whole new 
approach to managing patients following a heart attack by 
preventing the deterioration in the function of the heart," said Marc A. 

Pfeffer, M.D., Ph.D., Associate Professor of Medicine, Harvard Medicai 
School, and Brigham and Women's Hospital in Boston, and the principal 
investigator of the SAVE trial. "We can now do something to improve the 
outlook for many patients after a heart attack, even when they have no 
symptoms of heart failure."

Survivors of an acute myocardial infarction or heart attack have a 
seven-to-tenfold greater risk for the development of symptomatic heart 
failure. This risk increases progressively in the years after an 
initial heart attack. In addition, the risk for heart failure is also 
related to the severity of the damage or enlargement to the heart's left 
ventricle. After a heart attack, the heart initially changes its shape. 
It dilates and the walls of the heart thicken as a compensatory action 
to maintain the pumping function.

Over time, this remodeling or enlargement of the heart can be the 
prelude to left ventricular dysfunction and symptomatic heart failure, 

and ultimately death. Recent studies have shown the degree of left 
ventricular enlargement is a major predictor of death.

The SAVE trial enrolled 2,231 patients over 5 years frora 45 medicai 
centers, representing 112 hospitais in the United States and Canada. 
Patients were randomized to receive either Capoten (R) or placebo three 
to 16 days after their heart attack in addition to conventional therapy. 
The results showed that Capoten significantly reduced the risk of all 
cause mortality by’19 percent, cardiovascular mortality by 21 percent 
and reduced the rate of development of overt heart failure and the 
incidence of hospitalizations for heart failure by 22 percent.

•This new indication adds a new dimension to the use of Capoten and 
will improve on the therapeutic management physicians already have for 
survivors of heart attack with left ventricular dysfunction,’ said 

Kenneth M. Given, M.D., Sênior Vice President for Worldwide Regulatory 
Affairs for the Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Group. -By reducing 
the number of hospitalizations which inevitably occur with heart
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Bristol-Myers Squibb Co. Offers Early Retirement to 2,600
New York, Sept. 23 (Bloomberg) — Bristol-Myers Squibb Co. 

said it will offer early retirement to as many as 2,600 employees as part of an effort to cut costs.
lha drug and consumer products maker said a restructuring 

charga it took in the fourth quartar of last year will cover tha cost of tha plan.
Employees ovar age 50 and with at least 10 years experience at the company will ba aíigible to retire with enhanced pension 

bcnefits, adding five years to their age and length of Service for 
pension calculations.

Bristol Myers did not say how many employees it expects to 
accept tha offer, or how much the company will save under tha plan. 
It said about 2,600 people would be eligible under the plan. Employees will have until Nov. 15 to accept the offer, and in most 
cases the retirements would be effective Jan. 1.The company said the early retirement plan is part of its 
continuing restructuring program.Additional job losses are likely as the company looks for ways 
to reduce costs further. Together with an existing hiring freeze, 
the voluntary retirement program will keep down the number of jobs 
lost.
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