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A qualidade dos balanços das companhias pode melhorar, firma o presidente da Anefac.  
 
Mesmo admitindo que tem ficado cada vez mais difícil definir a vencedora das edições anuais do 
Troféu Transparência, o presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade (Anefac), José Ronoel Piccin, avalia que existe bastante espaço 
para melhora na qualidade média das demonstrações financeiras apresentadas pelas companhias. 
"Ainda não existe empresa nota 10", afirma. Na cerimônia de entrega da nona edição do prêmio, 
realizada na noite de quinta-feira, em São Paulo, o executivo cobrou a aprovação da lei contábil, 
que está em tramitação no Congresso Nacional.  
 
Gazeta Mercantil - Qual foi o nível de dificuldade para a escolha das empresas vencedoras (aberta 
e fechada) deste ano?  
 
José Ronoel Piccin - Dentre as companhias realmente comprometidas em apresentar um relatório 
que mostra transparência, a eleição tem ficado mais difícil. Isso fica nítido quando comparamos a 
qualidade dos relatórios atuais com os das primeiras edições do prêmio.  
 
Gazeta Mercantil - Mas não houve uma melhora universal?  
 
Mesmo os demonstrativos mais simples estão melhorando. Mas, como um todo, ainda estamos 
longe do razoável. De um total de cerca de 3,2 mil relatórios, logo na primeira fase do concurso 
são eliminados cerca de 3 mil, grupo composto por balanços sem o parecer de auditores 
independentes, que apresentaram pareceres com ressalva ou que tiveram um relatório do 
Conselho de Administração considerado fraco. Restaram só 98 empresas abertas e 100 fechadas.  
 
Gazeta Mercantil - Por que o grupo das empresas com relatórios de boa qualidade é tão pequeno?  
 
No caso das abertas, isso é explicado pelo fato de muitas delas serem obrigadas a apresentar um 
balanço com maior volume de informações, já que têm ADRs negociados na Bolsa de Nova York e 
estão sujeitas às leis societárias norte-americanas, mais rigorosas. Felizmente não só por isso. Há 
exemplos de companhias que apresentam demonstrações bastante detalhadas, mesmo sem 
exigência das leis. É o caso da Marcopolo, que manteve o rigor de seus relatórios, mesmo não 
tendo mais ADRs. Invariavelmente, são as empresas que apresentam informações de forma 
espontânea as que levam o prêmio.  
 
Gazeta Mercantil - Foi esse o caso da Petrobras?  
 
Considerando os quesitos obrigatórios e voluntários, foi a companhia que, na média, cumpria os 
requisitos de forma mais satisfatória. Ficou patente que tinha uma harmonia entre os diversos 
itens do demonstrativo contábil. Dava para notar que não era apenas um relatório para inglês ver. 
Mas vale ressaltar que mesmo esse balanço deixou de apresentar informações relevantes.  
 
Gazeta Mercantil - Quais informações faltaram?  
 
Uma delas é a ausência da correção monetária de ativo e passivo circulante.  
 
Gazeta Mercantil - Na média, quais são as falhas mais recorrentes dos relatórios analisados?  
 
Essa de que falei é uma delas. Há também o caso das empresas que fazem operações com 
derivativos e não as relatam nos balanços.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a atualização monetária é tão importante?  



 
A lei não obriga que as empresas façam a correção desde 1994, no início do Plano Real. Ocorre 
que, de lá para cá, a inflação acumulada já é superior a 150%. Em muitos casos, se a correção 
monetária for feita, um demonstrativo que relata lucro pode passar a mostrar prejuízo.  
 
Gazeta Mercantil - Está em tramitação no Congresso Nacional uma proposta de reforma das 
normas contábeis. Entre outras modificações, o texto propõe que todas as companhias fechadas 
com receita anual superior a R$ 300 milhões também sejam obrigadas a apresentar seus 
resultados. Qual é a sua expectativa de que o projeto seja votado ainda este ano?  
 
Temos visto muitos lobbies pressionando para que o projeto não vá adiante. Acho que tem todas 
as chances de a lei ser aprovada, mas as instituições que representam o mercado deveriam ter 
uma atuação mais firme para que o texto seja votado.  
 
Gazeta Mercantil - Vencer o prêmio na categoria empresa fechada pode ser uma boa credencial 
para companhias que estejam considerando abrir o capital?  
 
As duas primeiras vencedoras nessa categoria - a Natura e a Localiza - foram exemplos de 
sucesso nesse sentido. Pode ser a receita para outras que estejam no mesmo caminho.  
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