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Ranking avalia sites de 100 empresas quanto à transparência das informações 
divulgadas a seus públicos. O resultado é que ainda falta clareza na comunicação 
Juliana Colombo, de São Paulo 

Sem nada a esconder

 A transparência, segundo cons-
ta nos dicionários, é algo que 
é percebido facilmente, por-
que está claro, evidente. Pois 

essa definição cai como uma luva pa-
ra apresentar um estudo exclusivo feito 
para AméricaEconomia pela consulto-
ria Delta Economics & Finance. De um 
exercício de análise dos sites de relações 
com investidores das 100 empresas com 
as maiores receitas líquidas no ano pas-
sado, originou-se o Índice de Transpa-
rência Corporativa, ou Corporate Trans-
parency Index – CTI-100. 

Os dados foram compilados em ou-
tubro deste ano, por meio de um ques-
tionário com 50 variáveis, divididas em 
cinco dimensões, como Geral, Gover-

nança Corporativa, Financeira, Tribu-
tária e Responsabilidade Social (leia 
mais em Metodologia, nas págs. XX). 
O resultado é que ainda falta clareza na 
divulgação das informações por par-
te das companhias abertas brasileiras a 
seus diferentes públicos. A boa notícia é 
que algumas empresas buscam ir além 
do que é exigido legalmente. “Não há 
uniformidade na apresentação dos da-
dos. Muitas empresas apenas produzem 
demonstrações financeiras. E, como as 
informações dos sites não são abrangen-
tes, há perguntas que ficam sem escla-
recimento. A empresa até pode ter de-
terminado documento – por exemplo, 
política anticorrupção – e não fazer sua 
veiculação, mas isso impacta no índice”, 

afirma Cláudia Regina Araujo, sócia da 
Delta. O objetivo do ranking, portanto, 
não é avaliar os dados em si, mas a dis-
posição da empresa em tornar pública 
e de fácil acesso toda e qualquer infor-
mação de interesse a seus stakeholders. 

Pelas regras da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), as empresas de ca-
pital aberto têm a obrigação de publi-
car no site do órgão regulador suas de-
monstrações financeiras e contábeis 
trimestrais e anuais. A maior parte de-
las disponibiliza também essas mes-
mas informações em seus sites institu-
cionais, comumente na área de relações 
com investidores. Foi essa a seção ana-
lisada no CTI-100. “Hoje, os sites de RI 
se tornaram um ambiente muito mais 

amplo e é esperado que a empresa vá 
além da divulgação de resultados fi-
nanceiros”, afirma Roberto Waak, con-
selheiro do Instituto Brasileiro de Re-
lações com Investidores (IBGC). Para 
ele, a comunicação é uma via de mão 
dupla, por isso tem de haver interação. 
“A tendência é o site não ser somente 
uma área de informações, mas de inte-
ração, na qual o investidor em potencial 
também pode achar dados sobre a par-
te social e ambiental da empresa, além 
das mídias sociais”, completa. 

No CTI-100, 65% das empresas uti-

lizam as redes sociais como meio de 
comunicação, com links de acesso, se-
gundo a consultoria Delta. Mas ainda 
persistem problemas, tais como sites 
desatualizados – encontraram-se in-
formações referentes a 2012– e pouca 
ou nenhuma informação no item Go-
vernança Tributária. Esse foi o princi-
pal quesito que fez com que as empre-
sas deixassem de pontuar no ranking. 
Das 100 empresas, 35 zeraram nessa 
dimensão, por não divulgar nenhuma 
informação sobre os princípios que re-
gem a área tributária da companhia. 

O Instituto Brasileiro de Planejamen-
to e Tributação (IBPT) estima que são 
gastos, anualmente, pelas companhias 
nacionais cerca de R$ 90 bilhões em tri-
butos por ano. “Apesar de ser um tema 
em debate em outros países, é matéria 
ainda pouquíssimo discutida por aqui, e 
nenhuma empresa do ranking divulgou 
os princípios de sua gestão tributária”, 
comenta a sócia da consultoria. 

Somente quatro companhias (Locali-
za, Petrobras, Souza Cruz e Vale) apre-
sentaram seção específica sobre tribu-
tação no relatório anual e apenas 21% 
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LEI ANTICORRUPÇÃO É DESAFIO 
Editada em janeiro deste ano, a Lei nº 

12.846, mais conhecida como Lei Anti-
corrupção, ainda não foi regulamentada, 
mas as empresas já estão começando a 
se preparar para ela. Segundo captou o 
CTI-100, 87% das companhias listadas 
no ranking não apresentam, em seus si-
tes, uma política clara sobre o tema. Mas 
há exceções, como Ampla, Arteris, Cielo, 
Coelce, Embraer, Fibria, JSL, Magnesita, 
Rossi, TIM, Tractebel, Usiminas e Weg, 
que já disponibilizam manuais de como 
proceder diante das novas regras. “To-
dos os meses há reunião com funcioná-
rios para treinamento sobre as melhores 

condutas, com exemplos de como pro-
ceder em situações delicadas”, conta 
Denys Marc Ferrez, diretor de relações 
com investidores da JSL. 

De acordo com a lei, as pessoas jurí-
dicas passam a ter responsabilidade ci-
vil e administrativa pela prática de atos 
ilícitos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira. Na esfera ad-
ministrativa, poderão ser aplicadas mul-
tas de até 20% do faturamento bruto da 
empresa no exercício anterior ao da ins-
tauração do processo ou até R$ 60 mi-
lhões de reais quando não for possível 
esse cálculo. 

Outra penalidade administrativa pos-
sível é a publicação extraordinária da 
sentença condenatória em meios de co-
municação de grande circulação. “A velo-
cidade da divulgação por parte das em-
presas sobre suas condutas de acordo 
com essa lei ainda é menor do que as re-
lacionadas ao meio ambiente, mas após 
a regulamentação isso deve mudar”, afir-
ma Roberto Waak, conselheiro do Insti-
tuto Brasileiro de Relações com Inves-
tidores (IBGC). A expectativa, segundo 
a Controladoria-Geral da União (CGU), é 
que a regulamentação da lei seja finali-
zada ainda em 2014.

Cavalcanti, da Fibria: detalhamento dos riscos do negócio Ferrez, da JSL: transparência diminui custos de capital
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POSIÇÃO EMPRESA SETOR DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

GERAL GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

FINANCEIRA TRIBUTÁRIA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

TOTAL DE PONTOS 
- ÍNDICE DE 

TRANSPARÊNCIA 
CORPORATIVA (CTI-100)

% DOS PONTOS 
POSSÍVEIS

CTI - CRITÉRIO 
DE MÍNIMO E 

MÁXIMO

1 Fibria Papel e celulose 18 6 10 1 5 40 85,11 100,00

2 JSL Transporte e logística 19 5 8 2 5 39 82,98 96,43

3 Tractebel Energia 16 6 9 1 6 38 80,85 92,86

4 Oi Telecomunicações 18 5 8 0 6 37 78,72 89,29

6 EDP Energias Energia 18 4 7 2 5 36 76,60 85,71

5 BRF Bens de consumo 18 3 9 0 6 36 76,60 85,71

7 Vale Mineração 18 3 7 2 6 36 76,60 85,71

8 CPFL Energia Energia 17 6 7 0 6 36 76,60 85,71

9 Duratex Construção civil 18 6 5 0 6 35 74,47 82,14

10 EcoRodovias Transporte e logística 18 6 6 1 4 35 74,47 82,14

11 Gol Transporte e logística 18 6 6 2 3 35 74,47 82,14

12 Embraer Veículos e peças 17 7 5 1 5 35 74,47 82,14

13 Pão de Açúcar Varejo 19 4 6 1 4 34 72,34 78,57

14 Dasa Serviços especializados 18 4 6 1 5 34 72,34 78,57

16 WEG Equipamentos Mecânica 17 5 6 1 5 34 72,34 78,57

15 Suzano Papel e celulose 17 4 7 0 6 34 72,34 78,57

17 Natura Bens de consumo 16 5 6 1 6 34 72,34 78,57

19 Cielo Serviços especializados 19 5 6 0 3 33 70,21 75,00

18 Cemig* Energia 19 2 6 1 5 33 70,21 75,00

20 Coelce Energia 18 5 5 1 4 33 70,21 75,00

21 Celesc* Energia 17 5 5 0 6 33 70,21 75,00

22 Gerdau Siderurgia e metalurgia 17 5 6 1 4 33 70,21 75,00

23 Petrobras* Energia 17 4 4 2 6 33 70,21 75,00

24 Arteris Serviços especializados 19 5 6 0 2 32 68,09 71,43

25 Marfrig Bens de consumo 19 4 5 0 4 32 68,09 71,43

26 Copasa* Serviços especializados 18 3 7 2 2 32 68,09 71,43

27 Even Construção civil 18 2 7 1 4 32 68,09 71,43

28 Copel* Energia 16 6 5 0 5 32 68,09 71,43

29 Sabesp* Serviços especializados 15 4 7 1 5 32 68,09 71,43

30 Randon Máquinas e equipamentos 18 3 5 1 4 31 65,96 67,86

31 Tecnisa Construção civil 18 3 6 2 2 31 65,96 67,86

33 TIM Telecomunicações 17 3 6 1 4 31 65,96 67,86

32 JBS Bens de consumo 17 2 8 1 3 31 65,96 67,86

34 Cyrela Realty Construção civil 16 4 7 0 4 31 65,96 67,86

37 MRV Construção civil 16 4 6 1 4 31 65,96 67,86

38 Usiminas Siderurgia e metalurgia 16 4 6 0 5 31 65,96 67,86

35 Energisa Energia 16 3 8 1 3 31 65,96 67,86

36 Light Energia 16 3 6 2 4 31 65,96 67,86

39 Eletrobras* Energia 14 4 7 1 5 31 65,96 67,86

40 ALL Transporte e logística 18 3 8 0 1 30 63,83 64,29

41 Ambev Bens de consumo 16 4 7 1 2 30 63,83 64,29

42 CCR Transporte e logística 16 3 7 1 3 30 63,83 64,29

44 Magazine Luiza Varejo 17 4 4 2 2 29 61,70 60,71

43 Cesp* Energia 17 2 6 1 3 29 61,70 60,71

45 Lojas Renner Varejo 16 4 6 1 2 29 61,70 60,71

46 Marcopolo Veículos e peças 16 2 7 0 4 29 61,70 60,71

47 M. Dias Branco Bens de consumo 15 3 7 1 3 29 61,70 60,71

48 Localiza Serviços especializados 14 4 6 2 3 29 61,70 60,71

49 Klabin Papel e celulose 13 3 8 0 5 29 61,70 60,71

50 Souza Cruz Bens de consumo 10 5 6 2 6 29 61,70 60,71

PONTOS ALCANÇADOS EM CADA UMA DAS 5 DIMENSÕES

51 Gafisa Construção civil 18 3 5 1 1 28 59,57 57,14

52 Hypermarcas Bens de consumo 17 5 4 1 1 28 59,57 57,14

56 Rossi Residencial Construção civil 16 6 4 1 1 28 59,57 57,14

53 BMF&Bovespa Serviços especializados 16 3 7 0 2 28 59,57 57,14

54 Positivo Educação 16 3 5 0 4 28 59,57 57,14

55 Profarma Atacado 16 2 7 1 2 28 59,57 57,14

57 Braskem Química e petroquímica 15 3 4 0 6 28 59,57 57,14

58 CSN Siderurgia e metalurgia 14 4 6 1 3 28 59,57 57,14

59 Elektro Energia 14 3 5 1 5 28 59,57 57,14

60 Brookfield Construção civil 16 3 5 1 2 27 57,45 53,57

61 Lojas Marisa Varejo 16 3 6 2 0 27 57,45 53,57

62 Paranapanema Mineração 15 3 3 1 5 27 57,45 53,57

63 Telefônica Telecomunicações 14 3 4 1 5 27 57,45 53,57

65 Cosan Atacado 13 4 6 1 3 27 57,45 53,57

64 Biosev Açúcar e álcool 13 3 6 1 4 27 57,45 53,57

66 PDG Realty Construção civil 17 3 4 0 2 26 55,32 50,00

67 RaiaDrogasil Varejo 17 2 5 1 1 26 55,32 50,00

68 BR Pharma Varejo 16 3 6 0 1 26 55,32 50,00

71 Ultrapar Química e petroquímica 15 4 4 0 3 26 55,32 50,00

69 Heringer Química e petroquímica 15 3 5 1 2 26 55,32 50,00

70 Mahle Metal Leve Veículos e peças 15 2 5 1 3 26 55,32 50,00

74 Magnesita Mineração 14 4 5 0 3 26 55,32 50,00

72 Algar Telecom Telecomunicações 14 3 5 0 4 26 55,32 50,00

75 Tereos Intern Açúcar e álcool 14 3 6 1 2 26 55,32 50,00

73 Iochpe-Maxion Veículos e peças 14 2 6 1 3 26 55,32 50,00

79 Tupy Siderurgia e metalurgia 13 4 4 1 4 26 55,32 50,00

76 Ampla Energia 13 3 6 0 4 26 55,32 50,00

77 Grendene Têxtil e vestuário 13 3 6 1 3 26 55,32 50,00

78 Kroton Educação 13 2 7 2 2 26 55,32 50,00

80 Minerva Produção agropecuária 16 1 8 0 0 25 53,19 46,43

81 Helbor Empreendimentos Construção civil 14 3 6 1 1 25 53,19 46,43

82 Alpargatas Têxtil e vestuário 12 3 7 0 3 25 53,19 46,43

85 Via Varejo Varejo 14 3 4 2 1 24 51,06 42,86

83 Guararapes - Riachuelo Têxtil e vestuário 14 2 6 0 2 24 51,06 42,86

84 Lojas Americanas Varejo 14 1 6 1 2 24 51,06 42,86

86 Brasiliana Energia 10 3 4 1 6 24 51,06 42,86

87 Contax Telecomunicações 13 2 7 0 1 23 48,94 39,29

88 Equatorial Energia Energia 13 2 5 2 1 23 48,94 39,29

89 CEEE Energia 12 4 3 0 4 23 48,94 39,29

90 NET Telecomunicações 15 2 3 1 1 22 46,81 35,71

91 Vigor Alimentos Bens de consumo 14 2 4 1 0 21 44,68 32,14

92 Neoenergia Energia 9 3 5 0 4 21 44,68 32,14

93 Autometal Veículos e peças 10 2 4 1 3 20 42,55 28,57

94 MRS Transporte e logística 10 1 5 1 3 20 42,55 28,57

95 Sanepar* Serviços especializados 11 2 2 1 3 19 40,43 25,00

96 Embratel Telecomunicações 11 2 2 0 3 18 38,30 21,43

97 Coteminas Têxtil e vestuário 10 2 4 0 1 17 36,17 17,86

98 Whirlpool Eletroeletrônico 8 1 3 0 5 17 36,17 17,86

99 AES Sul Energia 6 1 2 0 4 13 27,66 3,57

100 CEG Energia 5 2 1 0 4 12 25,53 0,00

POSIÇÃO EMPRESA SETOR DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

GERAL GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

FINANCEIRA TRIBUTÁRIA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

TOTAL DE PONTOS 
- ÍNDICE DE 

TRANSPARÊNCIA 
CORPORATIVA (CTI-100)

% DOS PONTOS 
POSSÍVEIS

CTI - CRITÉRIO 
DE MÍNIMO E 

MÁXIMO

PONTOS ALCANÇADOS EM CADA UMA DAS 5 DIMENSÕES

* Empresas públicas * Empresas públicas
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As 100 empresas que fazem parte do Índice 
de Transparência Corporativa (Corporate Transpa-
rency Index – CTI-100) foram selecionadas com 
base em seu porte (considerando o valor da recei-
ta líquida em 2013, se a informação estava dis-
ponível, ou em 2012) e no volume de negociação 
na BM&F Bovespa.

A metodologia considera a organização das 
variáveis em dois grandes grupos: a caracteriza-
ção da empresa e as dimensões da transparên-
cia corporativa. Foram compiladas 57 variáveis, 
sendo sete no primeiro grupo e 50 no segundo. 
A caracterização da empresa foi feita com base 
nas seguintes informações: nome fantasia, ra-
zão social, setor de atividade econômica, tipo 
de capital, sede (cidade e estado), faturamento 
(receita líquida) e segmento especial de lis-
tagem da BM&F Bovespa. Nenhuma dessas 
variá veis pontuou no ranking.

As 50 variáveis consideradas na análise das 
dimensões da transparência corporativa, por sua 
vez, também foram organizadas em dois grupos, 
segundo sua dimensionalidade: variáveis biná-
rias (S = sim ou N = não) e variáveis numéricas 
(assumem qualquer valor, na unidade de medida 
correspondente, como R$, % etc.). Dessas 50 va-
riáveis, 48 foram consideradas no ranking, sendo 
todas elas binárias. Não pontuaram duas variáveis 
da dimensão Governança Corporativa. São elas: 
“número de membros do conselho de adminis-
tração” e “número de reuniões do conselho de 

Metodologia

administração no último exercício”. 
Para calcular os índices de transparência, pri-

meiramente pontuaram-se as variáveis (atributos) 
de transparência de cada empresa. Para as variá-
veis binárias (S ou N), as empresas que atendiam 
ao requisito conforme a melhor prática receberam 
pontuação 1 e as que não atendiam receberam 
pontuação 0. Com base no ranking das empresas, 
foi feita, ainda, uma padronização segundo a melhor 
prática de acordo com a abordagem Mín-Máx, que 
consiste na transformação da variável em um índice 
Z, segundo a seguinte fórmula:

Onde Z = valor transformado; Xi = valor da variá-
vel da i-ésima empresa a ser transformado; Xmín 
= valor mínimo de X; e Xmáx = valor máximo de X. 
Como resultado da padronização, a variável X, inde-
pendentemente de sua dimensão e valor, é transfor-
mada linearmente, ou seja, considerando os valores 
máximos e mínimos calculados para a amostra, no 
intervalo [0,1]. Ainda seguindo a melhor prática in-
ternacional, os valores mínimos e máximos consi-
derados na transformação são aqueles calculados, 
respectivamente, para a amostra analisada. Assim, 
evita-se a introdução de juízo de valor na definição 
dos limites inferior e superior.

Desse modo, foram estimados dois rankings de 
transparência corporativa: o primeiro, baseado na 

Z=
 Xi – Xmin

 Xmáx – Xmin

COMO FOI FeITO O ÍNDICe De TRANSPARêNCIA CORPORATIvA

A CONTAGEM 
As 50 variáveis utilizadas no CTI-100, por dimensão

GOveRNANÇA CORPORATIvA (10)*

Número de membros do conselho de  
administração (CA)

Número de reuniões do CA no último exercício

A empresa disponibiliza atas de reuniões (do CA) e 
editais de convocação

A empresa possui e divulga manual para 
assembleia geral (AG)

A empresa adota sistema eletrônico para outorga 
de procuração de voto em AG

O website possui uma seção dedicada à 
Governança Corporativa

O website disponibiliza para download em formato 
PDF os seguintes documentos: i) estatuto social, ii) 
código de ética, e iii) relatório anual

A empresa possui uma política de prevenção à 
corrupção

A empresa oferece treinamento de prevenção à 
corrupção aos funcionários

A política explicitamente proíbe pagamentos a 
terceiros (funcionários públicos, fornecedores, 
clientes) para facilitação de negócios

FINANCeIRA (10)

O website possui uma seção dedicada às  
informações financeiras

O website disponibiliza informações sobre  
os resultados financeiros (central de  
resultados) históricos

O website permite o download de informações 
financeiras históricas (Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultados, Demonstração  
de Fluxo de Caixa etc.) – balanços interativos –  
em formato xls ou XBRL

O website apresenta informações sobre  
dividendos distribuídos

Divulga a porcentagem de distribuição de dividendos  
no último exercício social

O Relatório do Auditor Independente está no website

Nome da empresa de auditoria independente

A empresa de auditoria independente presta  
outros serviços além de auditoria externa

O Relatório Anual faz um disclosure dos principais 
fatores de risco do negócio

O Relatório Anual apresenta um glossário com  
os principais termos financeiros

ReSPONSABILIDADe SOCIAL (6)

A empresa divulga a estratégia de responsabilidade 
social corporativa

O Relatório Anual possui uma seção dedicada à 
responsabilidade social corporativa

A empresa possui política ambiental

A empresa adota a norma ISO 14000

A empresa possui programas de apoio às 
comunidades de seu entorno

A empresa é signatária do Pacto Global

GeRAL (20)

O website traz o estatuto Social e as Políticas (divulgação, transações 
com partes relacionadas etc.)

A empresa possui um código de melhores práticas de Governança Corporativa

A missão, a visão e os valores da empresa estão disponíveis 
no website da empresa

A empresa possui uma política para transações com partes relacionadas (RPTs)

A empresa divulga a qualificação (acadêmica, profissional) dos seus 
administradores (membros do conselho de administração, do conselho 
fiscal e da diretoria executiva)

A empresa informou aos órgãos reguladores as informações  
no prazo exigido por lei

O website possui uma seção de Relações com Investidores (RI)

O website possui uma seção dedicada a serviços aos investidores

O website disponibiliza o Relatório Anual (RA)

O website disponibiliza os relatórios arquivados na CvM e SeC (se for o caso)

O website disponibiliza informações sobre apresentações e teleconferências 

O website disponibiliza um calendário de eventos

O website disponibiliza informações sobre comunicados  
e fatos relevantes

Disponibiliza informações sobre cobertura e/ou estimativas de analistas 

O website disponibiliza ferramentas que possibilitam projeções 
operacionais (funcionários, insumos, produtos) e/ou financeiras 
(receita, custo, despesa, lucro bruto e/ou líquido, ativo, passivo)

Disponibiliza newsletters, e/ou notificações RSS, e/ou e-mails de alerta 
e/ou mobile

O RA, website ou algum outro documento possui uma seção com projeções 
financeiras (lucro, ROA, ROe, ebitda etc.) elaborados pela empresa

O RA ou algum outro documento apresenta a Demonstração  
do valor Adicionado

A empresa apresenta a remuneração do CA e da diretoria executiva

O website possui links para redes sociais 

TRIBUTÁRIA (4)

A empresa divulga a estratégia de  
governança tributária

O Relatório Anual possui uma seção  
dedicada à tributação

A empresa apresenta a alíquota efetiva de  
IR+CSLL e a estatutária

A empresa apresenta a tributação por  
segmento de negócio

*As duas primeiras não pontuam 

delas informaram tributação por seg-
mento. “Essa situação reflete a comple-
xidade do assunto no Brasil, porque há 
muitas interpretações das leis, dificul-
tando a comunicação dessas estraté-
gias”, analisa Waak, do IBGC.

Para Pedro Anders, sócio da área de 
tributos da consultoria KPMG, o dis-
closure de informações tributárias pe-
las empresas ao mercado acaba por li-
mitar-se ao mínimo requerido pelas 
normas contábeis e pela CVM, pois há 
receio de que a divulgação mais ampla 
exponha a empresa desnecessariamen-
te. “Devido ao ambiente de litígio na 
área tributária brasileira, a resistência 
em divulgar detalhes para o mercado 
continuará, mas já se observa nos con-
selhos de administração e nas demons-
trações financeiras uma maior disposi-
ção em tratar do tema, o que é uma boa 
prática de governança”, avalia. 

DESTAQUES
A primeira colocada no CTI-100 é a Fi-
bria. Com 40 dos 48 pontos possíveis, 
a empresa se destacou na dimensão Fi-
nanceira, como a única a pontuar nas 
dez variáveis desse item. Um dos des-
taques foi o fato de a companhia colo-
car em seu relatório anual os princi-
pais fatores de risco do negócio, bem 
como um glossário dos termos finan-
ceiros. Deixar disponíveis os parece-
res dos auditores independentes tam-
bém contou pontos. “Os stakeholders 
tomam as decisões com base nas in-
formações que passamos, por isso, na-
da mais importante do que ser transpa-
rente com eles”, comenta Guilherme 
Perboyre Cavalcanti, diretor financei-
ro e de relações com investidores da Fi-
bria. Criada em 2009, após a compra da 
Aracruz Celulose pela Votorantim Ce-
lulose e Papel (VCP), a empresa surgiu 

com a missão de limpar um passado de 
grandes perdas financeiras – e de ima-
gem – em 2008, devido a operações no 
mercado de derivativos cambiais que 
chegaram a acumular perdas de mais 
de R$ 2 bilhões. “Desde então, detalha-
mos todos os riscos aos nossos públicos 
e fazemos questão de compartilhar ca-
da passo”, diz o executivo. 

No terceiro trimestre, por causa da va-
riação cambial, a empresa apresentou 
prejuízo de R$ 359 milhões. Não fos-
sem as oscilações do real em relação ao 
dólar, o lucro teria alcançado R$ 94 mi-
lhões, segundo informou a companhia. 
Um dos itens em que a empresa deixou 
de pontuar está relacionado à divulga-
ção da informação sobre a realização de 
treinamentos de prevenção à corrupção 
de seus funcionários. “Estamos realizan-
do os treinamentos e, em breve, divulga-
remos uma cartilha sobre o tema”, conta 

Cavalcanti. No início do ano foi aprova-
da a Lei Anticorrupção e as empresas es-
tão cada vez mais interessadas em divul-
gar suas políticas à luz das novas regras 
(leia mais no quadro da pág. XX). 

No segundo lugar do CTI-100, apenas 
um ponto atrás da primeira colocada, está 
a empresa de logística JSL, com 39 pontos. 
Um dos destaques do site da companhia é 
a possibilidade de visualizar as projeções 
financeiras e operacionais por meio de pla-
nilhas dinâmicas disponibilizadas aos in-
teressados. “Quanto mais transparência, 
menor o custo de capital e maior a possi-
bilidade de crescimento”, afirma Denys 
Marc Ferrez, diretor de relações com in-
vestidores da JSL. A empresa, que conta 
com 24 mil funcionários, abriu o capital há 
quatro anos e no terceiro trimestre de 2014 
registrou um lucro líquido de R$ 39,1   mi-
lhões, o que representou um crescimen-
to de 48,1% em relação ao mesmo perío-

do do ano passado. “Temos um ritual de 
anunciar os contratos fechados e de di-
vulgar o máximo que pudermos aos in-
vestidores, para diminuir quaisquer in-
certezas”, completa Ferrez. Um dos itens 
em que a empresa não pontuou, con-
tudo, foi a disponibilidade de links de 
acesso para as redes sociais no site. 

Por não publicar o relatório do auditor 
independente, a companhia de energia 
Tractebel ocupa o terceiro lugar, com 38 
pontos. Em Responsabilidade Social, en-
tretanto, a empresa foi a única a completar 
os seis pontos possíveis nessa dimensão, 
por divulgar claramente sua política am-
biental e os programas de apoio às comuni-
dades de seu entorno. No terceiro trimestre 
do ano, a empresa apresentou lucro líquido 
de  R$ 538  milhões – valor 34% superior ao 
do mesmo período do ano passado. 

O setor elétrico se destacou no índice, 
de maneira geral, pois, das 100 empresas 

avaliadas, 20 pertencem ao ramo de ener-
gia. O pior resultado, contudo, também 
ficou com uma companhia do ramo. Em 
100º lugar, com 12 pontos, a CEG (Gás 
Natural Fenosa), do Rio de Janeiro, co-
meteu alguns lapsos em termos de trans-
parência de informações em seu site: não 
estão disponíveis as políticas de divulga-
ção com partes relacionadas nem um có-
digo de práticas de governança corpora-
tiva, por exemplo. Por meio de nota da 
assessoria de comunicação, a empresa 
informou que “tem como compromisso 
aplicar as melhores práticas de transpa-
rência informativa e que sua política de 
governança corporativa está descrita no 
Informe Anual de Responsabilidade So-
cial Corporativa, disponível no site para 
consulta. E, tendo em vista o resultado da 
pesquisa, está estudando ações para que 
essas informações fiquem mais acessí-
veis para consulta”. 

soma da pontuação em cada uma das dimensões 
analisadas; e o segundo obtido a partir do primeiro 
com base na abordagem Mín-Máx.

VariáVeis (atributos)
O CTI-100 considera cinco dimensões, cada uma 
delas associada às principais características de 
um conjunto de variáveis (atributos): Geral, Go-
vernança Corporativa, Financeira, Tributária e Res-
ponsabilidade Social. O CTI-100 é um índice geral 
de transparência corporativa, calculado com base 
nos cinco índices parciais. As informações utiliza-
das são provenientes de fontes primárias obtidas 
diretamente da empresa e disponibilizadas por 
meio de: relatório anual (ou de sustentabilidade) 
da administração; demonstrações financeiras e 
relatório do auditor independente; formulário de 
referência enviado à Comissão de valores Mo-
biliários (CMv), para cumprimento do disposto 
na Instrução CvM n° 480, de 7/12/2009; e 
informações disponíveis no site da empresa. em 
geral, as informações coletadas no site estão dis-
poníveis sob a rubrica “Investidores” ou “Relações 
com Investidores”.

Os dados foram coletados em outubro de 
2014. A data-base para elaboração do CTI-100 
é 31/12/13. Assim, eventuais alterações nos 
atributos analisados (apresentados nos respec-
tivos websites das empresas, no relatório anual 
ou no formulário de referência) após essa data 
não estão refletidas no índice.


