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por LÉLIO LAURETTI

Realmente, o cenário atual para relatórios anuais está 
bastante complicado: IBASE, Relatório da Administração, 
Relatório Anual, Relatório de Sustentabilidade, Relato 
Integrado... Se a empresa é uma só, não seria razoável 
que produzisse apenas um “relatório anual” por ano?

Primeira dificuldade: O Relatório da Administração é o 
único exigido pela própria lei das S/A; os demais tipos não 
têm sequer previsão legal e são produzidos por livre iniciati-
va das empresas, especialmente as de capital aberto;

Segunda dificuldade: Além de ser o único de caráter 
obrigatório por lei, o Relatório da Administração tem que 
ser publicado pelo menos em dois jornais (um dos quais o 
Diário Oficial). Essa publicação, segundo opinião recente do 
Prof. Modesto Carvalhosa, é indispensável para a legalidade 
da prestação de contas que as S/A têm por obrigação fazer 
(revista Capital Aberto);

Terceira dificuldade: O Relatório da Administração, que 
inclui as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas, 
é o único que depende de aprovação pela Assembleia Geral 
dos Acionistas; esta aprovação é imperativa porque, quando 
feita sem reservas, exonera de responsabilidade os adminis-
tradores e os conselheiros fiscais (salvo casos de erro, dolo, 
fraude ou simulação);

Quarta dificuldade: Voltando a citar o Prof. Modesto Car-
valhosa: “O Relatório de Administração deve conter infor-
mações concretas, minuciosas, profundas e sinceras sobre 
a situação financeira, negocial e patrimonial da Cia. e suas 
perspectivas imediatas e mediatas. Se não for obedecido 
esse preceito, os administradores e os controladores po-
derão ser responsabilizados.” (Comentários à Lei das S/A., 
artigos 117 e 158).

Tais considerações não deixam dúvida quanto à importância 
e à obrigatoriedade de publicação do Relatório da Adminis-
tração, tendo mais em conta que, nos termos do Artigo 158 – 
II - § 2º da Lei das S/A., “Os administradores são solidariamen-

te responsáveis pelos prejuízos causados em virtude de não 
cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o 
funcionamento normal da Companhia”.

A antiga lei das S/A (a 2.627, de setembro/1940) não cuidava 
do assunto “relatório da administração”, que foi instituciona-
lizado pela Lei 6.404, de 1976. Nos termos desta lei, na parte 
referente aos “Documentos da Administração” (Artigo 133), 
os administradores devem, um mês antes da data de realiza-
ção da Assembleia Geral Ordinária, colocar à disposição dos 
acionistas (ou divulgar), além de outros documentos:

I) O Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os 
principais fatos administrativos do exercício findo;

II) A copia das demonstrações financeiras (das quais as Notas 
Explicativas são parte integrante).

Apesar de todos os aspectos de ordem impositiva, o Relatório 
da Administração continua a desempenhar um papel secun-
dário na comunicação institucional das empresas, inclusive 
das abertas, muitas das quais o contemplam apenas como 
uma obrigação legal. A conclusão, pouco animadora, é que, 
apesar de ser o único tipo de relatório de publicação obri-
gatória e de aprovação necessária por assembleia geral de 
acionistas, o Relatório da Administração é, entre todos, o que 
recebe menor atenção. Acho que ninguém, em nossos dias, o 
elegeria como “relatório único”. Várias causas podem expli-
car isso, mas penso que o crescimento exponencial do espaço 
ocupado pelas notas explicativas seja a de maior peso.

Acompanhei um número razoável de publicações, em 2013, 
relativas a Relatórios de Administração de 2012, procurando 
estabelecer uma relação entre o espaço ocupado pelo relató-
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O elevado custo de publicação do Relatório 
da Administração reduz a disponibilidade 
orçamentária de muitas empresas para outros tipos 
de relatórios. Induz também algumas empresas a 
compensar a extensão das Notas Explicativas com 
cortes nos textos de informações não fi nanceiras, 
que fi cam reduzidos aos velhos chavões do tipo 
“Srs. Acionistas, na forma da lei e do estatuto, 
apresentamos as demonstrações fi nanceiras 
relativas ao exercício encerrado em .......

rio completo (inclusive Demonstrações Financeiras) e, mais 
particularmente, pelas Notas Explicativas. Alguns casos ilus-
trativos são refl etidos na tabela abaixo:

A média dos exemplos acima corresponde a uma alocação, às 
Notas Explicativas, de 73,5% do espaço total ocupado pelo Re-
latório da Administração. Sem envolver questões de mérito, a 
pergunta de ordem prática é a seguinte: quantos seriam os lei-
tores dedicados à leitura de relatórios de administração publi-
cados e, em especial, das notas explicativas? Só posso falar por 
minha própria experiência, que vem desde os anos 70: só leio 
notas explicativas quando a verba da demonstração fi nanceira 
merece um cuidado especial na sua interpretação, quer pelo 
montante, quer pela variação ou por outro motivo qualquer. 

A conclusão se impõe: maior espaço é igual a maior custo 
que não é igual a maior interesse pela leitura!

As demais formas de relatórios anuais, em livros ou nos 
sites, como o de Sustentabilidade, o Anual, o Único (já 
que o Relato Integrado, pelo que ouço, não é “mais um” 
relatório ...) também padecem suas difi culdades e são es-
pécies igualmente ameaçadas, pelas seguintes razões:

1. O elevado custo de publicação do Relatório da Ad-
ministração reduz a disponibilidade orçamentária de 
muitas empresas para outros tipos de relatórios. Induz 
também algumas empresas a compensar a extensão das 
Notas Explicativas com cortes nos textos de informa-
ções não financeiras, que ficam reduzidos aos velhos 
chavões do tipo “Srs. Acionistas, na forma da lei e do 
estatuto, apresentamos as demonstrações financeiras 

EMPRESA Veículo Págs. 
(total)

N.E. 
(págs.) Relação

Triunfo 
Participações

Jornal 9 6,8 76%

Correios Jornal 8 4,6 58%

CSN Jornal 16 13 81%

BB Seguridade Jornal 15,5 13 84%

MRV 
Engenharia

Jornal 9 5,5 61%

Lupatec Jornal 6 5 83%

Qualicorp Jornal 8 5,5 69%

GOL Jornal 7 5 71%

Bradesco Jornal 16 10 63%

CEMIG Site 195 135 70%

Grupo ULTRA Caderno
DF 60 55 92%

ENFOQUE
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Há hoje uma tendência à padronização de relatórios 
e à alocação exagerada de espaço para falar sobre 
o próprio relatório. Isso não corresponde aos 
objetivos defendidos pelo Prêmio Abrasca, desde 
seu lançamento em 1.999: informações realmente 
relevantes, financeiras e não financeiras, num 
roteiro único (que inclui aspectos sócio-ambientais) 
e, com particular destaque, com total respeito às 
peculiaridades de cada empresa e de cada setor. 
Nenhuma palavra sobre o próprio relatório!

relativas ao exercício encerrado em ............, juntamente 
com o Parecer dos Auditores Independentes e ficamos à 
sua disposição para quaisquer esclarecimentos que jul-
garem necessários”;

2. O tempo de preparo e divulgação dos demais relatórios, em 
especial nos apresentados sob a forma de livros ilustrados, tem 
como consequência uma divulgação que, pela experiência do 
Prêmio Abrasca, muito raramente acontece antes do mês de 
abril, ou seja, quando o primeiro trimestre do novo exercício 
já está encerrado. O Prêmio registrou vários casos de divulgação 
nos meses de junho e julho, ou seja, quando as expectativas do 
mercado já estavam sintonizadas com o segundo trimestre (e 
primeiro semestre) do novo exercício, e o interesse sobre o que 
se passou no “ano passado” se reduzira bastante! Para o “curto-
-prazismo” dos ITRs (que nem obrigatórios são na Europa!), um 
ano é tempo demais ...Não foi por outra razão que a Unilever 
deixou de informar resultados trimestrais;

3. Há hoje uma tendência à padronização de relatórios e 
à alocação exagerada de espaço para falar sobre o próprio 
relatório. Isso não corresponde aos objetivos defendidos 
pelo Prêmio Abrasca, desde seu lançamento em 1.999: 
informações realmente relevantes, financeiras e não fi-
nanceiras, num roteiro único (que inclui aspectos sócio-
-ambientais) e, com particular destaque, com total res-
peito às peculiaridades de cada empresa e de cada setor. 
Nenhuma palavra sobre o próprio relatório!

Decorre desta exposição meu temor de que estejamos 
em face de uma nova “espécie ameaçada”. É preciso que 
as empresas desenvolvam métodos de “feed-back” para 
avaliar o grau de receptividade dos informes que distri-
buem (não conheço muitas que fazem isso, a despeito 
dos custos envolvidos, que não são pequenos). Alem dis-
so, juntamente com os profissionais, os investidores e as 
associações de classe que têm apoiado o Prêmio Abrasca 
de Melhor Relatório Anual em seus 15 anos de vida, de-
vem manter e mesmo elevar a pressão sobre os órgãos 
competentes para corrigir essas distorções e evitar que os 
relatórios anuais se convertam, em futuro não distante, 
de “espécie ameaçada” em “espécie em extinção”. Se isso 
acontecer, a grande vítima será o Mercado de Capitais! RI

NOTA: Palestra proferida por Lélio Lauretti, em 28/11/2013, 
no evento do 15º Prêmio Abrasca de Melhor Relatório Anual, 
no auditório da BM&FBovespa em São Paulo.
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