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Resumo:  

O mundo globalizado e as decorrentes mudanças nos negócios internacionais têm 
proporcionado ao mercado de capitais um ambiente competitivo e propício para a 
prospecção de capitais em mercados abertos. Nesse cenário, a clareza na 
publicidade das operações das companhias de capital aberto apresenta-se como 
um relevante indicador do exercício das melhores práticas de governança 
corporativa e uma forma de melhorar a credibilidade das informações que são 
repassadas diariamente pelas organizações aos seus stakeholders. De maneira a 
diminuir as incertezas do mercado advindas, muitas vezes, da ausência de 
qualificadas políticas de divulgação de informações a acionistas e demais 
interessados, as normas que regulamentam os mercados de valores mobiliários 
em diferentes países têm exigido das empresas de capital aberto cada vez mais 
mecanismos que assegurem a transparência na prestação de informações. No 
caso das companhias brasileiras que buscam captar recursos por meio das bolsas 
de valores norte-americanas e europeias, as exigências de divulgação de fatos 
relevantes são ainda maiores. Para emitir ADRs – American Depositary Receipts, 
as empresas se submetem às diretrizes da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e da 
Security and Exchange Comission (SEC) e, na bolsa brasileira, às instruções da 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De que maneira, então, essas 
organizações têm reagido à obrigatoriedade de divulgar ao mercado seus fatos 
relevantes? Esta dissertação tem como objetivo identificar, avaliar e analisar a 
divulgação das informações relacionadas aos atos e fatos relevantes praticadas 
pelas empresas brasileiras de capital aberto que negociam títulos em bolsas norte-
americanas. A pesquisa busca contribuir com os estudos de administração 
estratégica, ampliando os conhecimentos acerca da dinâmica que envolve, ao 
mesmo tempo, atender à legislação e divulgar ou não uma informação de caráter 
estratégico. Por meio do método de estatística descritiva, foram identificados, entre 
janeiro de 2006 a dezembro de 2009, 812 atos e fatos relevantes divulgados por 
32 empresas brasileiras de capital aberto emissoras de ADRs. Os resultados 
demonstram que as duas maiores empresas do Brasil em termos de porte e 
desempenho são as que mais divulgam informações relevantes. Das seis 
empresas com maior ocorrência de fatos relevantes divulgados, apenas a Vale 
S.A. e o Itaú Unibanco se enquadram nos segmentos de governança corporativa 
da BM&FBOVESPA. Nos quatro anos analisados, os acontecimentos relacionados 
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a incorporações, fusões e cisões e outras operações de reestruturação societária 
foram os mais divulgados ao mercado. Os testes de correlação realizados 
descartaram a hipótese de relação significativa entre a divulgação de determinado 
tipo de fato relevante e algum setor ou período de divulgação. O estudo aponta 
também que o significativo número de fatos relevantes não previstos nos 22 itens 
da Instrução CVM n.º 358/02, revela a necessidade de previsão de maior número 
hipóteses de atos e fatos relevantes por parte do órgão regulamentador.  
 
Palavras-chave: Ato ou Fato Relevante. ADRs. Governança Corporativa. 
Transparência. Sarbanes-Oxley. Instrução CVM nº. 358/02. 


