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RESUMO 
O guidance corresponde à divulgação, feita por uma companhia, de projeções sobre o seu 
desempenho futuro. Com o objetivo de conhecer as características dessa prática entre as 
empresas listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), o presente 
estudo analisou a sua evidenciação no Formulário de Referência de 96 das 100 maiores 
companhias brasileiras em valor de mercado, segundo o ranking da revista Exame Maiores e 
Melhores, edição 2011. Trata-se de pesquisa descritiva, utilizando-se análise de conteúdo, 
estatística descritiva e testes de correlação. Verificou-se que 44,8% das empresas pesquisadas 
evidenciam projeções, sendo que 38,5% também fazem análise das projeções referentes a 
períodos passados. Constatou-se também que a prática do guidance é mais comum entre as 
empresas listadas no segmento Novo Mercado e nos setores Construção e transporte e 
Consumo não cíclico. As projeções evidenciadas possuem natureza predominantemente 
quantitativa, representadas por indicadores operacionais, dispostas em valores exatos, em 
unidade de tempo anual e com unidades diversas de mensuração, com perspectiva de curto 
prazo. No que tange à divulgação da análise das projeções relacionadas a períodos anteriores, 
60,7% das projeções divulgadas não foram alcançadas, tendo como principais justificativas 
para os desvios encontrados, no âmbito interno, as mudanças nas estratégias das empresas e, 
no âmbito externo, a crise econômica internacional de 2008 e suas consequências. Conclui-se 
que a maioria das grandes empresas brasileiras analisadas não adere à prática do guidance, em 
contraste com pesquisas anteriores nos cenários brasileiro e dos EUA. 
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1 INTRODUÇÃO 
A gestão de uma organização empresarial deve buscar a criação de valor para os 

proprietários. Nessa perspectiva, o processo de gestão, segundo Nascimento e Reginato 
(2009), corresponde a um conjunto integrado de atividades que tem por objetivo conduzir a 
organização a um futuro desejado, podendo ser dividido em três fases: planejamento, 
execução e controle (MOSIMANN; FISCH, 1999; CATELLI, PEREIRA; VASCONCELOS, 
2006; NASCIMENTO; REGINATO, 2010). A realização de um bom planejamento e do 
adequado controle dos resultados operacionais e financeiros é vista como indicativo da 
qualidade da gestão, sendo a obtenção dos resultados planejados uma medida de eficácia 
organizacional (PEREIRA, 2006; NASCIMENTO; REGINATO, 2009). Por sua característica 
gerencial, no entanto, durante muitos anos as projeções feitas pelas empresas foram vistas 
como dados internos, de caráter sigiloso. 

Devido ao crescimento das companhias e ao distanciamento entre propriedade e 
gestão, exigiu-se maior transparência das práticas adotadas pela gestão, de maneira que 
informações antes tidas como sigilosas, como as já referidas projeções, passaram a ser 
divulgadas para o mercado (MAHONEY, 2008). Para Choi et al. (2011), previsões mais 
frequentes e precisas contribuem para uma melhor avaliação por parte dos investidores. 

A divulgação de projeções de resultados futuros, sobretudo relativos ao lucro por ação, 
originou-se nos Estados Unidos (MAHONEY, 2008), ficando conhecida como guidance, 
derivado do termo earnings guidance, mais utilizado nos EUA (VERGILI, 2008). Para o 
Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado (CODIM, 2008), o 
conceito de guidance é mais abrangente, significando toda informação prospectiva fornecida 
por uma companhia acerca de seu desempenho futuro, seja ela qualitativa ou quantitativa. 

No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, ainda se conhece muito pouco sobre o 
nível de evidenciação de projeções pelas empresas e de seus impactos no mercado. Nesse 
sentido se destacam as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores (Ibri) e pelo Financial Investor Relations Brasil (Firb), ambas em 2007, sobre as 
características da prática do guidance nas empresas de capital aberto brasileiras. 

A partir da edição da Instrução CVM n. 480/2009, que incluiu o Formulário de 
Referência entre os relatórios de divulgação obrigatória pelas companhias abertas brasileiras, 
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou que todos os emissores que divulguem 
projeções e estimativas devem evidenciar suas projeções no Formulário de Referência, revisá-
las periodicamente, em intervalos não superiores a um ano, bem como confrontá-las com os 
resultados no formulário de Informações Trimestrais (ITR) e no formulário de Demonstrações 
Financeiras Padronizadas (DFP) (CVM, 2009). 

Apesar de sua evidenciação necessariamente fazer parte do Formulário de Referência, 
a prática do guidance continua sendo facultada e não padronizada entre as companhias 
listadas na BM&FBovespa, podendo haver os mais variados tipos de projeção: descritivas e 
quantitativas; monetárias, em percentuais e com outras unidades de medida; referentes ao 
nível de operação e a resultados econômico-financeiros; em faixas de valores e em valores 
absolutos; com alcance temporal trimestral e anual; orientadas para o curto prazo e para o 
longo prazo (FIRB, 2007; IBRI, 2007). Os desvios evidenciados entre o planejado e o 
realizado e suas justificativas são outros fatores que carecem de análise. Os estudos do FIRB 
(2007) e do IBRI (2007) sinalizam que as projeções evidenciadas pelas empresas brasileiras 
não possuem características homogêneas, embora prevaleçam as de natureza operacional, de 
periodicidade anual e dispostas em faixas de valores. 

Nesse contexto, o presente estudo visa responder ao seguinte questionamento: Quais 
as características do guidance evidenciado pelas empresas listadas na BM&FBovespa? 

O objetivo geral do presente trabalho consiste, portanto, em analisar as características 
do guidance evidenciado pelas empresas listadas na BM&FBovespa, a partir das informações 
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consignadas no Formulário de Referência. Neste estudo, entende-se por características do 
guidance aspectos relacionados a: forma de apresentação; unidade de mensuração; precisão da 
estimativa; unidade de tempo; perspectiva temporal; e tipo de variável projetada. Destacam-se 
ainda os seguintes objetivos específicos: i) caracterizar as empresas da amostra por setor de 
atuação e por segmento de listagem; e ii) identificar eventuais desvios entre projeções e 
resultados, assim como as respectivas causas apresentadas pelas empresas. 

Para atingir esses objetivos, realizou-se uma pesquisa de natureza descritiva e 
procedimento documental, adotando-se uma abordagem qualiquantitativa na coleta e no 
tratamento dos dados. A amostra reuniu 96 das 100 maiores companhias abertas brasileiras 
em valor de mercado, segundo o ranking da revista Exame Maiores e Melhores, edição 2011, 
sendo analisadas as informações extraídas dos Formulários de Referência disponibilizados no 
portal eletrônico da BM&FBovespa. 

O presente estudo se justifica pela importância de se conhecer os perfis das projeções 
evidenciadas pelas empresas brasileiras, haja vista que a prática do guidance, apesar de 
facultativa, contribui para maior transparência da empresa no mercado de capitais (ANHALT, 
2007; AGUILAR, 2010), refletindo-se na relação de confiança entre ambos (ANHALT, 2007; 
MARÇAL, 2007), além de influenciar positivamente o valor das ações (CAIN; FENG; 
SKINNER, 2007; FIRB, 2007; JONES, 2007; CHOI et al., 2011). Outro fator que justifica 
este estudo é a incipiente literatura sobre o tema disponível no país, conhecendo-se pouco 
sobre a prática e as características das projeções evidenciadas pelas empresas listadas na 
BM&FBovespa. 

 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

A palavra inglesa guidance é utilizada no mercado de capitais para designar projeções 
gerenciais sobre os resultados financeiros e econômicos das empresas, como uma forma 
abreviada da expressão earnings guidance (VERGILI, 2008). No Brasil, o Codim (2008), em 
seu Pronunciamento de Orientação n. 4, definiu guidance como “qualquer informação 
prospectiva de natureza quantitativa ou qualitativa, fornecida pela companhia, sobre seu 
desempenho futuro”; conceito mais amplo que se aproxima, na legislação dos EUA, de 
forward-looking statements (USA, 1995), ou relatório prospectivo. Neste estudo utiliza-se a 
definição proposta pelo Codim (2008). 

Cabe lembrar que, apesar de a utilização do termo ser mais comum no mercado de 
capitais, a prática de se fazer projeções de indicadores de desempenho futuro faz parte do 
planejamento organizacional, que, junto com a execução e o controle, compõe o tripé que 
forma o processo de gestão (MOSIMANN; FISCH, 1999; CATELLI; PEREIRA; 
VASCONCELOS, 2006; NASCIMENTO; REGINATO, 2010); portanto, inerente ao 
processo gerencial. 

Quando surgiu nos EUA, o guidance era praticado apenas por pequenas empresas, 
vindo a expandir-se para as grandes corporações como forma de conquistar a atenção de 
investidores (MAHONEY, 2008). Segundo pesquisa realizada em 2012 pelo National 
Investor Relations Institute (NIRI, 2012), 88% das empresas dos EUA fornecem algum tipo 
de guidance ao mercado, sendo que, desse total, 76% relatam projeções de natureza 
financeira, enquanto os 24% restantes evidenciam projeções de natureza não-financeira. 
Ainda segundo o Niri (2012), esses percentuais vêm decrescendo em relação a pesquisas 
realizadas em anos anteriores (2009 e 2010), valendo ainda salientar que, dentre as empresas 
que não praticam o guidance, 60% nunca o fizeram. Anhalt (2007) destaca dois benefícios da 
divulgação de projeções: maior conforto na relação da empresa com o mercado e contribuição 
para as boas práticas de governança, reduzindo a assimetria informacional. 

Apesar de difusa, a eficácia da utilização do guidance ainda não é unanimidade, 
principalmente no que tange ao perigo de causar uma miopia nos investidores e gestores, 
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assim chamada uma visão de curto prazo (CHENG; SUBRAMANYAM; ZHANG, 2005; 
FIRB, 2007; MAHONEY, 2008). Algumas pesquisas empíricas constatam uma redução dos 
investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e a falta de impactos positivos nos 
resultados das empresas que publicam projeções trimestrais (CHENG; SUBRAMANYAM; 
ZHANG, 2005; KOLLER; RAJAN 2006), além de possíveis impactos negativos nos 
resultados a longo prazo (CHENG; SUBRAMANYAM; ZHANG, 2005). Por outro lado, ao 
analisar a redução das projeções de lucros trimestrais, Houston, Lev e Tucker (2010) 
verificaram que esta é mais presente em empresas que enfrentam dificuldades e que a redução 
nas projeções não beneficia empresas nem investidores, apesar de reduzir a miopia de curto 
prazo. Outras pesquisas apontaram benefícios nos resultados econômicos das empresas que 
projetam lucros trimestralmente (CAIN; FENG; SKINNER, 2007; CHOI et al., 2011).  

Além da possível miopia de curto prazo, outras discussões sobre a prática do guidance 
recaem sobre a responsabilidade dos executivos quanto ao não-cumprimento das projeções. A 
legislação dos EUA protege as empresas contra responsabilização de declarações sobre seus 
desempenhos futuros, desde que sejam cumpridas algumas regras de evidenciação (USA, 
1995; HSIEH; KOLLER; RAJAN, 2006; CABRAL, 2007). Anhalt (2008) alerta para o 
cuidado que a empresa deve ter ao fazer projeções, pois, ainda que não seja responsabilizada 
pela não-realização do que foi projetado, pode perder a credibilidade junto ao mercado. Deve-
se estar confortável quanto à realização do projetado: em vez de se projetar um número fixo, 
pode-se optar por uma faixa de valores. Outro ponto citado por Anhalt (2008) é a escolha da 
periodicidade das projeções, entre anual e trimestral. Uma das consequências dessas 
discussões é que diminuiu o número de empresas com projeções financeiras trimestrais 
(ANHALT, 2008), observando maior preocupação com o longo prazo (DELOITTE, 2009), 
embora nos EUA ainda haja um grande número de empresas que praticam o guidance (NIRI, 
2012). 

No Brasil ainda são raros os estudos sobre a prática do guidance. Segundo Cabral 
(2007), o guidance surgiu no país no ano 2000, com a obrigatoriedade de divulgar 
informações iguais para todos os investidores. Almeida e Figueiredo Júnior (2011) dizem que 
aqui o guidance ainda se encontra em fase de amadurecimento. Pesquisa realizada por Murcia 
(2009) mostrou que em 2008 apenas 10,9% das 100 maiores companhias brasileiras em 
volume de receita projetavam resultados financeiros (fluxo de caixa, vendas ou lucros), 
enquanto 9,8% projetavam novos investimentos e 66,3% evidenciavam objetivos, planos e 
metas. A pesquisa do Firb (2007) revelou que 57% das empresas pesquisadas evidenciaram 
projeções, enquanto a pesquisa do Ibri (2007) mostrava uma proporção correspondente a 
76%. Diferentemente do que ocorre nos EUA, as empresas brasileiras divulgam mais 
indicadores operacionais (FIRB, 2007; IBRI, 2007; ANHALT, 2008), com destaque para 
visões qualitativas (FIRB, 2007) e volume de vendas (FIRB, 2007; IBRI, 2007). A projeção 
de natureza financeira mais evidenciada corresponde aos investimentos (FIRB, 2007; IBRI, 
2007).  

Segundo pesquisa realizada em 2007 também pelo Firb (2007) com analistas de sete 
empresas brasileiras, dentre as vantagens da prática do guidance no Brasil destacam-se a 
menor volatilidade no preço das ações, maior confiança e aproximação com os profissionais 
do mercado, aumento da cobertura da empresa, redução do custo de capital e alinhamento de 
projeções. Dentre as desvantagens, a pesquisa identificou o risco da perda de credibilidade na 
administração e a característica do guidance como instrumento de planejamento. 

Já a pesquisa de Macedo Neto et al. (2012), ao analisar 26 empresas brasileiras 
praticantes do guidance, revelou que 65,4% delas divulgam projeções financeiras, enquanto 
57,7% fornecem guidance relativo a investimentos e 34,6% implementam guidance relativo a 
aspectos operacionais. A mesma pesquisa identificou que a maioria dessas empresas participa 
de segmentos de listagem com maior exigência de boas práticas de governança corporativa, 
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negocia valores mobiliários em bolsas estrangeiras, registra maior endividamento, pratica 
alguma forma de remuneração baseada em resultados e possui maior porcentagem de ações 
em circulação. No que tange à regulamentação, em 2008 o Codim (2008) emitiu o 
Pronunciamento de Orientação n. 4, que versa sobre as melhores práticas de guidance e a 
necessidade de sua padronização. No ano seguinte, a CVM, por meio da Instrução n. 480, 
instituiu normas de evidenciação a serem observadas pelas companhias abertas que publicam 
projeções e estimativas. Embora a prática do guidance continue facultativa, a empresa que o 
fizer deve incluí-lo no Formulário de Referência. Para se resguardar a responsabilidade dos 
executivos e da empresa, as projeções devem ser identificadas como dados hipotéticos, 
estipuladas com razoabilidade e acompanhadas de premissas relevantes, parâmetros e 
metodologia adotados. A periodicidade de revisão das projeções não pode ser superior a um 
ano, e qualquer mudança nas premissas, parâmetros ou metodologia deve ser identificada 
também no Formulário de Referência. Adicionalmente, as projeções devem ser evidenciadas e 
confrontadas com o realizado no formulário ITR e no formulário DFP (CVM, 2009). 

Ainda de acordo com a CVM (2009), no Formulário de Referência, as projeções são 
evidenciadas no item 11, que é subdividido em dois tópicos: 11.1) objeto da projeção, 
indicando período projetado, validade das projeções e identificação das premissas; e 11.2) 
caso haja divulgação de projeções nos últimos três exercícios sociais, devem ser identificadas 
as alterações de indicadores, a comparação entre projetado e realizado, as causas dos desvios 
e as alterações nas projeções do período em curso. 

Para Almeida e Figueiredo Júnior (2011), a questão não reside apenas na dúvida entre 
publicar e não publicar, mas em como publicar o guidance, já que não há um modelo 
padronizado. Embora unifique a evidenciação, o Formulário de Referência não trata de 
questões referentes à natureza e às características das projeções. Segundo Verrecchia (2001), 
a evidenciação de informações não obrigatórias pressupõe que os benefícios gerados pela 
medida são maiores que os custos associados. Nesse sentido, Jones (2007) vê no Brasil uma 
relação custo/benefício mais favorável que nos EUA, embora a maior volatilidade nos preços 
das ações dificulte a evidenciação de projeções: os benefícios são maiores, contribuindo para 
a redução do custo de capital, pois pode facilitar a convergência das projeções e elevar o 
número de analistas e a influência de informações específicas sobre os preços das ações; já os 
custos são menores, porquanto a predominância de blocos controladores nas empresas 
brasileiras reduz o efeito da miopia gerencial de curto prazo. 

Diante da contribuição do guidance para a transparência no mercado de capitais e de 
sua possível influência nos valores das ações, esta pesquisa procura analisar as principais 
características da prática do guidance nas empresas listadas na BM&FBovespa, temática 
ainda incipientemente explorada na literatura brasileira. Os poucos estudos realizados 
observaram as seguintes características nas projeções evidenciadas: o tipo de guidance, se este 
possui natureza financeira ou operacional (IBRI, 2007; AGUILAR, 2010; MACEDO NETO 
et al., 2012; NIRI, 2012); o indicador evidenciado (FIRB, 2007; IBRI, 2007; AGUILAR, 
2010); a periodicidade das projeções (FIRB, 2007; IBRI, 2007; AGUILAR, 2010); o meio de 
comunicação utilizado; e a precisão na mensuração das projeções (IBRI, 2007). Este estudo 
aborda todas essas características, com exceção do meio de veiculação, haja vista que a 
análise se dá no Formulário de Referência de cada uma das empresas participantes da 
amostra. Destaca-se ainda a análise da perspectiva temporal do guidance – curto ou longo 
prazo (CHENG; SUBRAMANYAM; ZHANG, 2005; FIRB, 2007; MAHONEY, 2008). 

  
3 METODOLOGIA 

Levando-se em conta o objetivo geral desta pesquisa, sua natureza é descritiva, 
seguindo-se a classificação de Collis e Hussey (2005). Foram utilizados métodos qualitativos 
e quantitativos para a coleta e a análise de dados, pois, ao mesmo tempo em que se 
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mensuraram objetivamente os fenômenos estudados, utilizou-se de certa subjetividade na 
coleta de dados e análise de dados, buscando uma maior compreensão do fenômeno, sem 
generalizações (COLLIS; HUSSEY, 2005; SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2006). 

A população da pesquisa compreende as 100 maiores companhias abertas em valor de 
mercado segundo o ranking da revista Exame Maiores e Melhores, edição 2011. Entretanto, 
foram excluídas quatro companhias cujas ações não eram mais ações negociadas na 
BM&FBovespa no momento da coleta dos dados (maio/2012), reduzindo-se a amostra para 
96 empresas. 

Os dados coletados têm natureza secundária (AAKER; KUMAR; DAY, 2001). A 
classificação setorial, o segmento de listagem e o Formulário de Referência das empresas, 
foram coletados no portal eletrônico da BM&FBovespa. Os dados relativos às projeções 
foram extraídos da última versão do Formulário de Referência das empresas, também 
disponibilizado no portal da BM&FBovespa nos dias 19 e 20 de maio de 2012 (item 11 – 
Projeções), partindo-se da premissa de que todas as projeções publicadas pelas empresas 
listadas na BM&FBovespa devem ser evidenciadas no item 11 do Formulário de Referência, 
como estabelece a Instrução CVM n. 480/2009. 

Para a coleta e a análise dos dados, foi utilizada a técnica denominada Análise de 
Conteúdo, definida por Collis e Hussey (2005, p. 240) como “uma maneira de converter 
sistematicamente textos em variáveis numéricas para a análise quantitativa dos dados”. Bauer 
e Gaskell (2002) consideram a Análise de Conteúdo uma forma de ligar o formalismo 
estatístico à análise qualitativa, pois exige atenção a “tipos”, “qualidades” e “distinções” no 
texto, antes da quantificação das categorias. 

Inicialmente, para se verificar se cada empresa divulgou projeções, analisou-se o item 
11.1 do respectivo Formulário de Referência, sendo também informado o ano da publicação e 
das projeções. Para se analisar as características das projeções evidenciadas, estas foram 
classificadas de acordo com os critérios propostos em pesquisas anteriores (FIRB, 2007; 
NIRI, 2007; AGUILAR, 2010; MACEDO NETO et al., 2012), assim como outros aspectos 
objeto de discussão na revisão de literatura já apresentada, conforme visualizado no Quadro 1. 
A característica (categoria) Variável projetada reuniu em grupos indicadores semelhantes, 
sendo elaborada sua codificação durante a coleta dos dados, característica da Análise de 
Conteúdo (SAMPIERI; COLLADO; LÚCIO, 2006). 

 
Quadro 1 – Características das projeções 

Categoria Descrição 

Forma de apresentação da projeção 
Descritiva  
Quantitativa 

Unidade de mensuração 
Percentual  
Monetária  
Outras 

Precisão da estimativa 

Exato  
Imposição de limite (mínimo ou máximo)  
Dentro de um intervalo  
Descritivo, sem estipular valor 

Unidade de tempo 

Anual  
Semestral  
Trimestral  
Mensal  
Superior  

Perspectiva temporal 

Curto prazo (até o ano seguinte ao da publicação)  
Longo prazo (referente a anos posteriores ao ano seguinte ao da 
publicação)  
Curto e longo prazos (inclui os dois anteriores) 

Variável projetada 
Indicadores de investimentos e expansão  
Indicadores referentes a custos e/ou despesas  
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Indicadores de receita  
Indicadores de resultado (margens de lucro, Ebitda, lucro)  
Indicadores de atividade (referentes ao volume e à eficiência das 
atividades)  
Variáveis macroeconômicas  
Outros 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
 

Para se verificar a evidenciação dos desvios entre projetado e realizado, o nível de 
acerto das projeções analisadas e as justificativas para desvios significativos (segundo 
objetivo específico), foram analisados os itens 11.1 e 11.2 do Formulário de Referência. 
Computaram-se o número de projeções que se concretizaram em períodos anteriores 
(Projeções realizadas), os indicadores que excederam as projeções (desvios positivos) e os que 
não alcançaram o projetado (desvios negativos). As causas dos desvios, por serem muito 
divergentes, foram classificadas em: i) internas, quando decorrentes de variáveis internas; e ii) 
externas, quando decorrentes de variáveis externas.  

Os dados foram tabulados e analisados através de estatística descritiva, com utilização 
do software Microsoft Excel 2007. Adicionalmente, verificou-se a prática de guidance 
levando-se em conta os segmentos de listagem da BM&FBovespa e os setores de atuação das 
empresas, com utilização do software SPSS versão 20. Para o segmento de listagem, foi 
utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, mais adequado para dados medidos através 
de escalas ordinais (FIELD, 2009). Para o setor de atuação, foi aplicado o teste qui-quadrado, 
por se tratar de uma variável nominal (FIELD, 2009). Destaca-se que a presença de projeções 
no Formulário de Referencia foi classificada em escala ordinal (0 – ausência de projeções; 1 – 
presença de projeções sem acompanhamento de períodos passados; e 2 – presença de 
projeções e acompanhamento de períodos passados). Os segmentos de listagem foram 
codificados em escala ordinal, de acordo com os níveis de exigências mínimas de práticas de 
governança corporativa (1 – Nível 1; 2 – Nível 2; e 3 – Novo Mercado; 0 – Demais). Os 
setores de atuação foram classificados em escala categorial. Aqueles que assinalaram 
frequência igual ou inferior a 3 foram aglutinados com setores que desempenham atividades 
mais próximas, para que nenhuma categoria apresentasse frequência muito baixa, como 
orientam Bauer e Gaskell (2002). 

 
4 RESULTADOS 
 
4.1 As Empresas que Praticam Guidance 

Das 96 empresas da amostra, 83 (86,5% da amostra) apresentaram versões do 
Formulário de Referência do ano 2011, embora em alguns casos já apontassem projeções 
referentes a 2012. As outras 13 empresas já haviam divulgado no portal eletrônico da 
BM&FBovespa o Formulário de Referência com versões do ano 2012. Desse total, 43 
empresas (44,8%) divulgam projeções futuras, enquanto uma empresa apenas divulga 
projeções passadas e seus desvios. Esses resultados divergem daqueles obtidos pelas 
pesquisas realizadas em 2007 pelo Firb e pelo Ibri, correspondentes a 57% e 76%, 
respectivamente. Essa diferença pode ser explicada por dois fatores: o fato de a presente 
pesquisa dispor tão-somente de dados secundários, embora as empresas que divulgam 
projeções sejam obrigadas a evidenciá-las através do Formulário de Referência; e o tamanho 
da amostra (CVM, 2009).  

Das 43 empresas que divulgam projeções futuras, seis não evidenciam qualquer 
acompanhamento de períodos anteriores, conforme mostra a Tabela 1. Ressalte-se que, na 
Tabela 1, a empresa que fornece apenas acompanhamento de projeções referentes a períodos 
passados foi classificada como se não divulgasse qualquer projeção. 
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Tabela 1 – Evidenciação de projeções 

Evidenciação 
Quantidade de 

empresas 
Proporção 

(%) 
Não divulgam quaisquer projeções 53 55,2 
Apenas divulgam projeções futuras 6 6,3 
Divulgam projeções futuras e acompanhamento de períodos passados 37 38,5 
Total 96 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela 2 mostra os níveis de evidenciação de projeções das empresas por segmento 
de listagem da BM&FBovespa. A maior parte da amostra reúne empresas listadas no Novo 
Mercado, que possui regras mais rígidas de governança corporativa (BM&FBOVESPA, 
2012), seguidas por aquelas não listadas em nenhum dos Níveis Diferenciados de Governança 
Corporativa (Nível 2, Nível 1 e Novo Mercado).  

Os resultados indicam que há uma pequena, mas significativa, relação entre a prática 
do guidance e o segmento de listagem. O teste qui-quadrado foi significante para 10%, com 
uma significância de 0,062. A correlação de Spearman entre as duas variáveis foi de 0,296, 
sendo significante para 1%, com significância de 0,003. Verifica-se que as empresas do Novo 
Mercado são aquelas que, proporcionalmente, mais fazem projeções futuras com 
acompanhamento de projeções de períodos passados, e que essa proporção diminui à medida 
que o segmento de listagem é menos exigente no que tange às práticas de governança. Com 
efeito, as empresas não listadas em nenhum dos três níveis diferenciados são aquelas que 
menos praticam guidance. Esse comportamento pode ser explicado pelo fato de que as 
empresas listadas nos segmentos diferenciados devem atender aos investidores com maior 
nível de transparência, como recomendam as melhores práticas de governança corporativa. A 
baixa correlação, por sua vez, pode ser explicada pelo fato de que, embora aumente a 
transparência, a prática do guidance não é critério para a classificação de segmento 
diferenciado da BM&FBovespa (BM&FBOVESPA, 2012). 

 
Tabela 2 – Evidenciação de projeções por segmento de listagem das empresas da amostra na BM&FBovespa 

Nível 1 Nível 2 
Novo 

Mercado Demais Total Evidenciação de 
projeções 

N % N % N % N % N % 
Não evidencia 12 70,6 3 42,9 24 44,4 14 77,8 53 55,2 
Projeções futuras 0 0,0 1 14,2 3 5,6 2 11,1 6 6,2 
Projeções futuras e 
acompanhamento 5 29,4 3 42,9 27 50,0 2 11,1 37 38,6 
Total 17 100,0 7 100,0 54 100,0 18 100,0 96 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

A Tabela 3 apresenta a distribuição quantitativa e proporcional das empresas por setor 
de atuação e por nível de evidenciação de projeções. As dez classificações setoriais estão 
representadas na amostra da pesquisa, sendo os setores Utilidade pública e Financeiro e 
outros os mais representativos. Telecomunicações e TI, por sua vez, é o setor menos 
representativo. O teste qui-quadrado foi novamente significante para 10%, com significância 
de 0,096. 
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Tabela 3 – Evidenciação de projeções por setor de atuação das empresas 

Não  
Evidenciam 
projeções 

Evidenciam 
projeções de 
desempenho 

futuro 

Evidenciam 
projeções de 

desempenho futuro e 
fazem 

acompanhamento de 
projeções passadas 

Total 
Setor de atuação 

N % N % N % N % 
Construção e transporte (1) 5 35,7 0 0,0 9 64,3 14 100,0 
Consumo cíclico (2) 9 81,8 2 18,2 0 0,0 11 100,0 
Consumo não cíclico (3) 6 42,9 0 0,0 8 57,1 14 100,0 
Financeiro e outros (4) 10 62,6 1 6,2 5 31,2 16 100,0 
Materiais básicos (5), Bens 
industriais (6) e Combustíveis (7) 

9 60,0 2 13,3 4 26,7 15 100,0 

Telecomunicações (8) e TI (9) 5 71,4 0 0,0 2 28,6 7 100,0 
Utilidade pública (10) 9 47,4 1 5,2 9 47,4 19 100,0 
Total 53 55,3 6 6,2 37 38,5 96 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A análise da Tabela 3 mostra que a maior parte das empresas de cada setor ou 
evidencia projeções futuras e análises das projeções passadas, ou não evidencia qualquer tipo 
de projeção. Os setores Construção e transporte e Consumo não cíclico são aqueles com mais 
tendência para a evidenciação de projeções futuras e análise de projeções passadas. As 
empresas da amostra que não divulgam projeções assinalam maior concentração no setor 
Consumo cíclico (único sem nenhuma empresa que faz acompanhamento de projeções 
passadas), Materiais básicos, Bens industriais e Combustíveis e Telecomunicações e TI. 

 
4.2 Características das Projeções Evidenciadas pelas Empresas 

A estatística descritiva da evidenciação dos indicadores de projeção pelas empresas 
mostra que a média geral de indicadores por empresa é de 6,2, com desvio padrão de 7,9, de 
um total de 265 indicadores. O coeficiente de variação da amostra é de 128,4%, mostrando 
alta dispersão no tocante à quantidade de indicadores projetados evidenciada pelas empresas. 
A moda entre as empresas que praticam o guidance é de 2 indicadores, número evidenciado 
por 12 empresas. O valor mínimo é de 1 indicador, evidenciado por sete empresas, e o valor 
máximo é de 44, evidenciado por uma empresa. 

A Tabela 4 mostra a distribuição quantitativa de indicadores de projeção por empresa. 
Percebe-se que a maioria das empresas que evidenciam registra um pequeno número de 
indicadores por empresa. A pesquisa realizada pelo Firb (2007) mostrou que 13% das 30 
empresas pesquisadas apresentavam apenas 1 indicador por empresa, e que 17% forneciam 
apenas uma visão qualitativa. 

 
Tabela 4 – Quantidade de indicadores de projeção 

Número de indicadores 
Quantidade de 

empresas 
Praticam o guidance 

(%) 
Proporção (%) sobre o 

total da amostra 
1 a 5 28 65,1 29,2 
6 a 10  6 14,0 6,3 
11 a 15 7 16,3 7,3 
16 a 20 0 0,0 0,0 
Mais de 20 2 4,7 2,1 
Total 43 100,0 44,8 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os 265 indicadores projetados pelas 43 empresas da amostra que praticam o guidance 
foram caracterizados quanto a seis categorias, consoante visualizado no Quadro 1. A Tabela 5 
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mostra a distribuição quantitativa das empresas que divulgam guidance por categoria 
analisada (característica), bem como a distribuição dos indicadores classificados em cada 
categoria por critério analisado. 

 
Tabela 5 – Características do guidance nas empresas  

Empresas que praticam o 
guidance Indicadores 

Categoria Descrição 
 

Quant. 
Proporção 

(%)  

Proporção 
(%) sobre 
o total da 
amostra 

Quant. 
Proporção 

(%) 
Média 

Descritiva 3 7,0 3,1 5 1,9 1,7 Forma de 
apresentação Quantitativa 42 97,7 43,8 260 98,1 6,2 

Monetária 31 72,1 32,3 92 34,7 3,0 
Percentual 19 44,2 19,8 76 28,7 4,0 

Unidade de 
mensuração 

Outra 17 39,5 17,7 97 36,6 5,7 
Pontual 31 72,1 32,3 143 54,0 4,6 
Intervalar 20 46,5 20,8 108 40,8 5,4 
Limite 
Inferior/superior 

4 9,3 4,2 12 4,5 3,0 
Precisão da 
estimativa 

Somente descritiva 2 4,7 2,1 2 0,7 1,0 
Anual 41 95,3 42,7 208 78,5 5,1 
Semestral 1 2,3 1,0 3 1,1 3,0 
Trimestral 1 2,3 1,0 1 0,4 1,0 
Mensal 1 2,3 1,0 2 0,8 2,0 

Unidade de 
tempo 

Superior 5 11,6 5,2 51 19,2 10,2 
Curto prazo 32 76,2 33,3 146 55,1 4,6 
Longo prazo 8 18,6 8,3 79 29,8 9,9 

Perspectiva 
temporal 

Curto e longo prazo 13 30,2 13,5 40 15,1 3,1 
Investimentos e 
expansão 

25 58,1 26,0 58 21,9 2,3 

Custos/despesas 11 25,6 11,5 20 7,5 1,8 
Receitas 16 32,6 14,6 20 7,5 1,4 
Resultado 14 37,2 16,7 29 10,9 1,8 
Atividade 19 44,2 19,8 123 46,4 6,5 
Variáveis 
macroeconômicas 

3 7,0 3,1 10 3,8 3,3 

Variável 
projetada 

Outra 4 9,3 4,2 5 1,9 1,1 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Quase todas as empresas apresentam guidance através de dados quantitativos. Apenas 
uma delas fornece unicamente de forma descritiva suas projeções para períodos futuros, 
enquanto outras duas oferecem projeções quantitativas e visões qualitativas. Em número de 
indicadores, essas descrições correspondem a apenas 1,9% do total de indicadores. Os dados 
relativos a indicadores quantitativos aproximam-se dos resultados apontados pelo Firb (2007), 
segundo os quais 40% das empresas fornecem guidance por meio de indicadores 
quantitativos; similares, portanto, aos 43,8% aqui encontrados. Entretanto, as descrições 
qualitativas estão bem abaixo em comparação com o resultado da pesquisa de 2007 do Firb, 
que aponta uma proporção correspondente a 17%, contra apenas 3,1% revelados na presente 
pesquisa. 

Apesar de 72,1% das empresas utilizarem como unidade de mensuração a moeda, 
brasileira ou a dos EUA (34,7%), a proporção de indicadores que são medidos por outras 
unidades é superior (36,6%). Dentre outras unidades analisadas, destacam-se os volumes de 
produção, venda e prestação de serviços, além de alguns indicadores de eficiência e 
qualidade, expansão e variáveis macroeconômicas. As projeções mensuradas através de 
porcentagem referem-se, sobretudo, a variações entre dois exercícios e índices. As variáveis 
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monetárias, por sua vez, referem-se a indicadores financeiros. 
Mais da metade das projeções (54%) é evidenciada em valor absoluto, o que é 

praticado por 72,1% das empresas. Essa prática é considerada arriscada, haja vista a maior 
probabilidade de erro em comparação com as projeções evidenciadas em faixas de valores, 
segundo Anhalt (2008). As projeções intervalares correspondem a 40,8% do total, sendo 
evidenciadas por 46,5% das empresas que praticam o guidance. A supremacia das projeções 
pontuais exposta nesta pesquisa (72,1% das empresas) diverge da pesquisa realizada pelo Ibri 
(2007), segundo a qual 66% das projeções são divulgadas através de faixas de valores. 

A unidade de tempo anual é predominante, tanto em número de empresas quanto em 
número de indicadores, confirmando a tendência brasileira (MONTEIRO, 2008). As 
polêmicas projeções trimestrais, objeto de estudos no âmbito internacional (CHENG; 
SUBRAMANYAM; ZHANG, 2005; KOLLER; RAJAN 2006; CAIN; FENG; SKINNER 
2007; CHOI et al., 2011), são pouco representativas, assim como as semestrais e as mensais. 
Merece destaque o número de projeções cuja unidade de tempo é superior a um ano, 
correspondendo a aproximadamente 19% do total, embora não seja comentada em estudos 
empíricos anteriores. Essas projeções possuem unidade de tempo bastante variável, indo de 
dois anos a 37 anos, mas com concentração maior até o ano 2020 e com uma média de 10,2 
indicadores por empresa, bem acima da média geral. 

Sobre a perspectiva temporal do guidance, destaca-se que o curto prazo, aqui 
considerado até o ano seguinte ao da publicação do Formulário de Referência, é objeto das 
projeções da grande maioria das empresas (76,2%), correspondendo a 55,1% das projeções. 
Aproximadamente 30% das projeções são de longo prazo, embora sejam evidenciadas por 
apenas 18,6% das empresas que praticam o guidance. Essa relação é justificada pelo alto 
número de indicadores de longo prazo evidenciados pelas empresas, com média de 9,9 por 
empresa. Os indicadores projetados tanto para o curto como para o longo prazo são minoria, 
correspondendo a 15,1% dos indicadores, sendo evidenciados por 30,2% das empresas. 

As projeções relativas a investimentos são evidenciadas por mais da metade das 
empresas (58,1%), representadas principalmente por investimentos monetários e alguns dados 
referentes à expansão, como abertura de filiais; resultado similar àquele encontrado por 
Macedo Neto et al. (2012). Os indicadores relativos a atividades operacionais são 
evidenciados por 44,2% das empresas, com destaque para volumes de venda, produção, 
prestação de serviços e alguns indicadores de eficiência e qualidade. Entretanto, quando se 
verifica a quantidade de indicadores evidenciados, os indicadores de atividade correspondem 
a mais do que o dobro dos indicadores de investimento e expansão. Esse fato pode ser 
explicado pela elevada média de indicadores de atividade (6,5 por empresa), se comparado 
com os indicadores de investimento e expansão (3,3 por empresa). Os indicadores de 
resultado, representados principalmente pelo Ebitda e outras margens operacionais, são 
evidenciados por 37,2% das empresas. O lucro por ação, bastante focado nos relatórios de 
guidance dos EUA (AGUILAR, 2010), não foi mencionado na amostra estudada. Os 
indicadores relativos a receitas, de vendas ou prestação de serviços, e de custos e/ou despesas 
aparecem, respectivamente, em 32,6% e 25,6% das empresas. As variáveis macroeconômicas 
que, de alguma forma, podem influenciar os resultados futuros das empresas, são projetadas 
por apenas três delas. As demais projeções evidenciadas, que não se enquadram em nenhuma 
das descrições analisadas, são o ativo imobilizado, o capital financiado, a dívida líquida e o 
fluxo de caixa, cada uma delas citada uma única vez. As pesquisas anteriores realizadas no 
Brasil (FIRB, 2007; IBRI, 2007) seguiram nesse mesmo sentido, com exceção da variável 
preço, não encontrada no presente estudo, e da variável volume de atividade, que teve maior 
representação na pesquisa do Ibri (2007). 

 
 



 12 

4.3 Acompanhamento de Projeções de Exercícios Anteriores 
Das 43 empresas que evidenciam projeções futuras, 36 também fazem o 

acompanhamento das projeções de exercícios anteriores, enquanto uma delas não faz 
projeções futuras, mas acompanha os exercícios anteriores. Apesar da obrigatoriedade de 
evidenciar o acompanhamento das projeções referentes aos três últimos anos (CVM, 2009), 
há empresas que publicaram o acompanhamento de apenas um exercício, enquanto outras 
publicaram o acompanhamento de até cinco exercícios, conforme visualizado na Tabela 6. As 
sete empresas que divulgam o guidance futuro, mas não fazem acompanhamento, justificam o 
fato por não terem divulgado projeções nos exercícios anteriores. 

 
Tabela 6 – Evidenciação de acompanhamento de projeções relativas a períodos passados 

Número de exercícios 
evidenciados 

Quantidade de 
empresas 

Proporção  
(%)  

Proporção (%) sobre o 
total da amostra 

1 7 16,3 7,3 
2 5 11,6 5,2 
3 15 34,9 15,6 
4 8 18,6 8,3 
5 2 4,7 2,1 
Não fazem acompanhamento 59 - 61,5 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela 7 apresenta a distribuição quantitativa e proporcional das projeções de 
exercícios anteriores acompanhadas. Os desvios (positivos e negativos) não estão qualificados 
como bons ou ruins para as respectivas empresas – pois isso não é objeto do presente estudo –
, mas apenas informam se foram superiores ou inferiores ao esperado. Verificou-se que, após 
o exercício de 2008, a proporção de acerto nas projeções aumentou. Cabe ressaltar que a 
quantidade de empresas que apresentam acompanhamento de projeções referentes ao 
exercício de 2011 é menor que às dos anos anteriores, devido ao fato de que muitas empresas 
ainda não haviam atualizado o Formulário de Referência na data da coleta dos dados. 

 
Tabela 7 – Acompanhamento de projeções referentes a períodos passados 

Empresas com 
acerto 

Empresas com 
desvio positivo 

Empresas com 
desvio negativo 

 
Exercício 

Número 
de 

empresas 

Número de 
projeções com 

acompanhamento Quant. % Quant. % Quant. % 
2007 4 15 5 33,3 7 46,7 3 20,0 
2008 21 90 26 28,9 32 35,6 32 35,6 
2009 32 137 55 40,1 41 29,9 41 29,9 
2010 32 136 58 42,6 38 27,9 40 29,4 
2011 16 72 33 45,8 15 20,8 24 33,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Além de fazer o acompanhamento das projeções referentes a períodos passados, as 
empresas devem apontar as causas de eventuais desvios entre realizado e projetado (CVM, 
2009). Das 37 empresas que apresentam o acompanhamento das projeções, 10 não revelam 
nenhuma causa para os desvios, isso pelo fato de que tais desvios não foram significativos 
para os resultados respectivos (WELSCH, 1983). Das 27 empresas que apresentam 
justificativas, oito apontam apenas causas internas, duas apontam somente causas externas e 
17 apontam causas internas e externas. 

Dentre as causas internas, destacam-se as mudanças nas estratégias da empresa ao 
longo do período avaliado; o não-cumprimento de investimentos previstos, devido a atrasos e 
postergações; a elevação de gastos e receitas, devido a fusões e aquisições; e o ganho de 
desempenho, devido à melhor posição do mercado e à redução de gastos. Nenhuma das 
justificativas fez referência a erros nas projeções, reconhecidamente uma das causas das 
variações apontadas por Welsch (1983), centrando-se somente em decisões administrativas.  
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Para justificar os desvios ocorridos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, foram 
apontadas algumas causas externas, sendo mais frequentes as seguintes: a crise financeira 
internacional do final de 2008 e início de 2009 e suas implicações na economia; o aumento 
das chuvas; a variação cambial; a recuperação da economia após a crise mundial em 2009; e 
um cenário econômico favorável em 2010, com saída total da crise e aumento da demanda em 
alguns setores. Com relação ao exercício de 2007, nenhuma empresa apresentou justificativa 
para os desvios observados. Em relação ao exercício de 2011 não foram identificados eventos 
externos apontados por muitas empresas, mas somente eventos pontuais. 

Analisando-se os resultados apontados na Tabela 7 e as respectivas justificativas para 
os desvios, percebe-se uma correlação entre o baixo percentual de acerto em 2008 e os efeitos 
da crise econômica iniciada nesse ano. Por outro lado, nos exercícios de 2009 e 2010, 
observou-se maior percentual de acerto e parte das variações positivas e negativas que 
favoreceram os resultados positivos das empresas, e que podem estar associados com a 
pequena recuperação da economia e aumento da demanda, se comparados com os do 
exercício de 2008, verificados no país. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo procurou traçar um perfil da prática do guidance pelas empresas 
listadas na BM&FBovespa, elegendo como amostra 96 das 100 maiores companhias abertas 
em valor de mercado segundo o ranking da revista Exame Maiores e Melhores, edição 2011. 
Foi objeto de análise a última versão do Formulário de Referência das empresas disponível no 
portal eletrônico da BM&FBovespa, nos dias 19 e 20 de maio de 2012. 

Os resultados mostram que 43 das 96 empresas pesquisadas evidenciam suas práticas 
de guidance, enquanto 37 fazem o acompanhamento de períodos passados, o que representa 
um quantitativo baixo, se comparado com os de outras pesquisas realizadas no país antes da 
regulamentação do guidance pela CVM, por meio da Instrução n. 480/2009 (FIRB, 2007; 
IBRI, 2007) e também em comparação com a realidade dos EUA (AGUILAR, 2010; NIRI, 
2012).  

A análise da prática do guidance na comparação entre segmentos de listagem mostrou 
que o Novo Mercado registra o maior percentual de empresas que publicam projeções futuras 
e o acompanhamento de projeções passadas, como também que esse percentual decresce nas 
empresas listadas em segmentos com menor exigência de práticas de governança corporativa, 
embora a correlação encontrada seja fraca. Com relação ao setor de atuação das empresas, 
observou-se que Construção e transporte e Consumo não cíclico apresentam os maiores 
percentuais de prática do guidance, enquanto Telecomunicações e TI e Consumo cíclico 
apresentam os menores percentuais. Sobre a prática do guidance na comparação por segmento 
de listagem e setor de atuação, não se pode inferir que esses resultados se confirmem em todo 
o universo de empresas listadas na BM&FBovespa, sugerindo-se, por conseguinte, a 
realização de futuros estudos com uma amostra ampliada e o emprego de testes estatísticos 
mais robustos, no intuito de se verificar essas correlações. 

Quanto às características das projeções – objetivo geral do presente estudo –, 
observou-se que a quase totalidade das empresas se utiliza de variáveis quantitativas, com 
uma média de 6,2 indicadores por empresa. Não há predominância de uma unidade de 
mensuração dessas variáveis, sendo utilizadas unidades monetárias, percentuais e de volume 
de atividades ou indicadores de eficiência. Apesar do maior risco (ANHALT, 2008), as 
projeções, em sua maioria, são apresentadas em valores fixos. A periodicidade das projeções é 
predominantemente anual, seguindo a tendência dos EUA (ANHALT, 2008; DELOITTE, 
2009) e a própria cultura brasileira (MONTEIRO, 2008). Embora seja crescente o número de 
indicadores de longo prazo, registra-se ainda uma predominância por projeções de curto 
prazo. Confirmando os estudos anteriores (FIRB, 2007; IBRI, 2007), as empresas brasileiras 
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evidenciam mais projeções sobre investimento e níveis de atividade, em detrimento dos 
indicadores financeiros, mais comuns entre as empresas dos EUA (AGUILAR, 2010; NIRI, 
2012). Percebe-se, portanto, que as empresas que compõem a amostra não se preocupam 
apenas em apresentar projeções financeiras, registrando boa proporção de projeções não 
financeiras, voltadas para o longo prazo e objetivos estratégicos (KAPLAN; NORTON, 1997; 
ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2006). 

O estudo comprovou ainda que a maioria das empresas que evidenciam projeções 
cumpre a recomendação de se acompanhar pelo menos os resultados das projeções realizadas 
nos três últimos exercícios (CVM, 2009), e que aproximadamente quatro em cada dezena de 
projeções evidenciadas são alcançadas. A análise anual dessas projeções revelou que o 
exercício de 2008 apresentou o menor índice de acerto das projeções, o que pode ser 
justificado pela crise econômica mundial ocorrida no final daquele ano. Entre os aspectos 
internos, as decisões administrativas, segundo a classificação de Welsch (1983), foram a 
principal justificativa apontada para as variações observadas. Devido à grande variedade de 
justificativas apontadas, não se pode, neste ponto, fazer análises conclusivas. Espera-se que 
pesquisas futuras possam aprofundar-se na análise dessas variações, por classificação setorial 
das empresas, para possibilitar a identificação das peculiaridades de cada setor de atuação.  

Este estudo apresentou tão-somente um retrato da prática e das características do 
guidance evidenciadas pelas maiores empresas brasileiras. Sua amostra não-probabilística não 
permite que os resultados sejam generalizados. Sugere-se, portanto, a realização de pesquisas 
posteriores para se compreender melhor a prática do guidance nas empresas brasileiras e, 
principalmente, suas implicações para o mercado. 
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