
A Lei 11.638, de 2007, estabeleceu,
entre a série de medidas que alte-

raram a Lei das Sociedades por Ações, a
obrigatoriedade de elaboração de demons-
trações financeiras devidamente auditadas
para as chamadas "sociedades de grande
porte" - assim definidas como aquelas
que têm ativos totais superiores a R$ 240
milhões ou receita bruta anual superior a
R$ 300 milhões. Entende-se que a vigên-
cia desse dispositivo da lei passa a vigorar
para os exercícios sociais iniciados a par-
tir do dia 1° de janeiro de 2008.

Alguma controvérsia existe no mer-
cado sobre a necessidade de publicação
dessas demonstrações. Em minha opinião,
a obrigatoriedade de fazê-la não tem sen-
tido se não for para dar a devida divulga-
ção ao que foi elaborado. Este é o sentido
da lei. Ela não tornou obrigatória a publi-
cação de demonstrações financeiras para
empresas que não sejam S.A. e que se
encaixem na definição de "grande porte'.'
Todavia, acredito que a ausência de di-
vulgação contraria o fundamento trazi-

do pela lei - de que todas as sociedades
de grande porte foram conclamadas a
prestar contas à comunidade; de que a
exigência de auditoria sem uma presta-
ção pública de contas seria insuficiente
para se atingir todos os objetivos. Dessa
forma, entendo que a alteração trouxe
todas as companhias de grande porte
para dentro da Lei de S.A., incluindo a
obrigatoriedade da publicação das de-
monstrações financeiras.

Outro aspecto a ser analisado pelos
juristas é o fato de que não há penalidade
estabelecida para as empresas que
descumprirem o novo dispositivo. Entre-
tanto, não é o meu objetivo analisar as
questões legais que envolvem a mudança
da lei. Gostaria, sim, de analisar alguns
aspectos que envolvem os novos tempos
em que vivemos - e como as empresas
deveriam se comportar perante o mer-
cado nesse contexto.

No mundo globalizado, onde a in-
formação transita em real-time; no qual a
comunicação é cada vez mais veloz; em
que o Brasil se insere como candidato efe-
tivo a uma posição entre as nações de-
senvolvidas, almejando num futuro pró-

ximo atingir a classificação de investment
grade; e num contexto em que as empre-
sas modernas adotam as melhores práti-
cas de governança corporativa, é de gran-
de utilidade para o mercado que as gran-
des companhias venham a ter suas de-
monstrações financeiras devidamente
auditadas e tornadas públicas. Sendo um
liberal que acredita nas forças de merca-
do como o melhor instrumento para a
evolução da sociedade, eu preferiria que
as empresas adotassem os procedimen-
tos de divulgação de demonstrações
auditadas pelos benefícios que a elas são
conferidos pelo mercado, e não por for-
ça de uma lei.

Quais são esses benefícios?
Hoje, toda comunidade que se en-

volve direta ou indiretamente com uma
empresa tem interesse em conhecer al-
gumas de suas informações básicas. A
essa comunidade, hoje chamada de
stakeholders, interessa saber qual é o
faturamento, o lucro, o nível de endivi-
damento e uma série de informações
disponibilizadas nas demonstrações fi-
nanceiras. Também é importante salien-
tar que, com a perspectiva de um merca-
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do de capitais fortalecido no Brasil, as
empresas de grande porte e muitas de
médio porte passaram a considerar a op-
ção de captar recursos por meio de emis-
sões primárias - ou por meio da incor-
poração de novos sócios para financiar
seu crescimento.

As empresas que pensam em seguir
essa estratégia em um futuro próximo
devem estar estruturadas para tal e não
podem abrir mão da adoção de boas prá-
ticas de governança corporativa, nem de
terem suas demonstrações contábeis
auditadas. Quanto melhores forem essas
práticas e quanto mais transparentes fo-
rem as demonstrações, com auditoria há
pelo menos três anos, melhores serão as
condições de captação - ou seja, mais a
empresa será valorizada pelo mercado.
As instituições financeiras, ao analisar as
condições de crédito no seu sentido mais
amplo, valorizam significativamente
quem dá transparência às suas informa-
ções, mais ainda quem tem essas infor-
mações auditadas. O custo de captação
dessas empresas para financiamentos,
portanto, também é menor.

O exemplo de GRANDES
Nós, da PricewaterhouseCoopers,

em parceria com a revista AMANHÃ,
realizamos anualmente a análise das de-

monstrações financeiras das mais impor-
tantes empresas do Sul do Brasil para o
ranking GRANDES & LÍDERES. Esse tra-
balho tem sido uma ferramenta de con-
sulta permanente sobre a economia dos
três Estados do Sul. Sabemos que o mer-
cado utiliza muito essa publicação para
conhecer a região e suas empresas. Deci-
dimos, há muitos anos, que só aceitaría-
mos demonstrações oficiais como fonte
para a coleta de dados. Assim, muitas
empresas importantes de nossa região
não são listadas nos rankings de GRAN-
DES & LIDERES. Muitos chamam a aten-
ção para esse fato e se surpreendem com
a ausência de informações sobre tais em-
presas. O que as faz manter esse posicio-
namento? Algumas têm excelentes estra-
tégias de comunicação, forte participa-
ção na comunidade, grande exposição
pública, muitas ações na área de respon-
sabilidade social, mas não divulgam seus
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resultados, nem mesmo o seu fatu-
ramento. Por quê?

A comunidade em que vivemos -
fornecedores, clientes, funcionários, ins-
tituições financeiras etc - quer e precisa
dessas informações. É por isso que suge-
rimos que as empresas, mesmo aquelas
que estão fora dos enquadramentos es-
tabelecidos pela lei, divulguem suas in-
formações contábeis, ainda que seja ape-
nas em seus websites. Se essas informa-
ções forem auditadas, melhor ainda -
nesse caso, a credibilidade das empresas
será redobrada.

Torço para que as empresas de gran-
de porte busquem esclarecimentos adi-
cionais sobre a forma e a necessidade de
divulgar suas demonstrações financeiras.
Mais do que isso, espero que a lei seja um
elemento extra de conscientização acer-
ca da importância de haver uma inte-
gração melhor entre as empresas e suas
respectivas comunidades. No mundo
globalizado, já não faz muito sentido
manter tais dados sob sigilo.

A força do Sul está nas empresas
privadas, numa economia diversificada,
no espírito empreendedor de nosso povo.
A transparência é elemento indispensá-
vel para a integração com a comunidade
em que vivemos. Todos nós temos a ga-
nhar. Muitos paradigmas se esvaem na
percepção de que os benefícios da in-
tegração são maiores do que seus even-
tuais riscos. •

'Carlos Biedermann é sócio da
PricewaterhouseCoopers
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