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PRONUNCIAMENTO DE ORIENTAÇÃO Nº 17, de 02 de junho de 2014.
EMENTA – RELACIONAMENTO DA COMPANHIA
COM A IMPRENSA (1): TRATA DA NECESSIDADE
DE ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA
DESENVOLVER
UM
RELACIONAMENTO
ESTRUTURADO COM A IMPRENSA, EM LINHA
COM
AS
MELHORES
PRÁTICAS
DE
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
O Comitê de Orientação para Divulgação de Informações ao Mercado – CODIM, com
base em sua competência, torna público que, após submeter a matéria em audiência
pública, aprovou por decisão de seus membros em reunião realizada no dia 8 de maio
de 2014, o presente Pronunciamento de Orientação, o que faz mediante os seguintes
termos:
Conceituação
O relacionamento estruturado com a imprensa objetiva a aproximação da companhia
com jornalistas, além de outros profissionais dos meios de comunicação, com a
finalidade de ampliar o conhecimento deles sobre a companhia e seus negócios, por
meio da divulgação de informações e, principalmente, do esclarecimento de dúvidas.
O regime de prestação de informações de uma companhia, em especial aquela cujos
valores mobiliários são admitidos à negociação em mercados organizados, faz com
que ela se torne alvo do acompanhamento sistemático da imprensa, principalmente
por meio de veículos especializados, legitimamente interessados na sua atuação e no
seu desempenho econômico-financeiro. Nesse sentido, a companhia deve adotar
cautelas para evitar a divulgação seletiva de informações no relacionamento com a
imprensa em geral.
Objetivo
1.
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O propósito deste Pronunciamento de Orientação é instruir as companhias sobre
procedimentos e mecanismos capazes de propiciar um relacionamento
estruturado com a imprensa, cumprindo seu compromisso com a transparência na
divulgação de informações relevantes aos seus acionistas e demais públicos
estratégicos.

Leia-se “meios de comunicação em geral”.

Importância da Imprensa
2.

A imprensa desempenha papel de grande relevância no esforço de alcançar todos
os públicos estratégicos, bem como na construção e manutenção da reputação da
companhia.

3.

Devido à capilaridade dos meios empregados e à linguagem mais acessível, a
imprensa amplia o alcance das informações prestadas pelas companhias. Ao
mesmo tempo, permite que a companhia tome conhecimento dos
questionamentos do mercado sobre seus negócios, que refletem o interesse de
analistas, investidores e outros públicos. Assim, a imprensa deve ser vista como
importante aliada no processo de divulgação e disseminação de informações nas
mais diversas situações, bem como no processo de percepção da repercussão
das decisões tomadas por parte dos administradores e acionistas da companhia.

4.

Diante desse contexto, a companhia deve evitar a criação de obstáculos que
possam prejudicar o acesso a informações e a elaboração de matérias pelos
integrantes dos meios de comunicação.

Interlocutores
5.

A companhia deve centralizar o atendimento das demandas da imprensa em sua
área de comunicação2, que, por sua vez, deve ser composta por profissionais com
conhecimento sobre as necessidades e rotinas jornalísticas.

6.

A área de comunicação deve atuar em sintonia com a área de relações com
investidores que deve acompanhar a prestação de informações, estar ciente das
demandas da imprensa, informações e posicionamentos divulgados pelos portavozes.

7.

A companhia deve estabelecer diretrizes – alinhadas com a Política de Divulgação
de Informações – com critérios, rotinas e procedimentos aplicáveis à apuração, ao
tratamento de informações passíveis de interesse por parte da imprensa, e, em
especial, à aprovação de posicionamentos da companhia, de forma a estar
preparada, garantindo agilidade na resposta aos jornalistas. Uma vez
internamente aprovados, os procedimentos devem ser de conhecimento de todos
os colaboradores envolvidos no processo de relacionamento com os meios de
comunicação.

8.

A companhia deve indicar porta-vozes, além dos representantes da área de
relações com investidores, autorizados a falar com a imprensa e informar aos
demais colaboradores que não devem se comunicar com a imprensa, salvo
quando expressamente autorizados a fazê-lo. O número de porta-vozes,
escolhidos de forma criteriosa e justificada, deve ser limitado e estar em
conformidade com o tamanho da companhia e a complexidade de suas
atividades. Os porta-vozes devem ser treinados para se relacionar com a
imprensa e preparados para esclarecer as dúvidas dos jornalistas e demais
profissionais dos meios de comunicação.
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Área de relacionamento com a imprensa ou área equivalente, incluindo as assessorias de
imprensa.

9.

Quando se verificar uma situação em que o porta-voz seja solicitado a prestar
esclarecimentos ou informações fora do alcance do seu conhecimento, ele deve
solicitar o tempo necessário para a resposta, requerendo à área de comunicação,
a indicação de porta-voz apropriado para resposta aos meios de comunicação.

10. Os porta-vozes devem atuar sob orientação do Comitê de Divulgação3, quando
existente, ou da área de relações com investidores, para ter discursos alinhados,
sendo recomendável treinamento para tanto, com o objetivo de conhecer as
mensagens que compõem a cultura da companhia e certificar-se de que não há
nenhuma restrição ou sigilo envolvendo as informações a serem transmitidas.
11. Em caso de perda de controle sobre o sigilo de informação ou quando se verificar
prestação seletiva de informações, o representante da área de relações com
investidores deverá providenciar de imediato a divulgação simétrica e simultânea
da referida informação aos órgãos reguladores e auto reguladores, disseminá-la
ao mercado – inclusive para as agências especializadas – além de torná-la
disponível no website da companhia.
Relacionamento Habitual com a Imprensa
12. Devem ser previstas ações de rotina, atentando-se para o relacionamento mediato
e imediato com a imprensa.
13. Considera-se relacionamento mediato com a imprensa aquele em que a
companhia dispõe de prazo para o atendimento da demanda. Dentre os
procedimentos aplicáveis ao relacionamento mediato com a imprensa, é possível
citar:
a. A seleção de fatos e notícias que podem ser objeto de interesse da imprensa,
antecipando as demandas que eventualmente surjam, de forma a permitir o
atendimento no prazo solicitado;
b. A redação de notas oficiais sobre assuntos divulgados na imprensa, bem
como respostas a questionamentos específicos;
c. A preparação de material específico para o auxílio dos porta-vozes no
relacionamento com a imprensa; e
d. O planejamento, agendamento, coordenação e acompanhamento de
entrevistas individuais e coletivas.
14. Considera-se relacionamento imediato com a imprensa aquele em que o porta-voz
é questionado sobre um assunto fora da pauta originalmente planejada ou sobre
assunto fora do alcance de seu conhecimento, como pode acontecer quando um
representante da companhia, presente em um determinado evento, é indagado
sobre outro assunto fora de contexto. Dentre os procedimentos aplicáveis ao
relacionamento imediato com a imprensa, é possível citar:
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Trata-se de órgão não obrigatório, porém recomendável, de assessoramento ao Diretor de
Relações com Investidores com atribuições relativas à divulgação de Atos e Fatos Relevantes,
entre outras.

a. O acompanhamento das notícias divulgadas sobre a companhia e a
orientação do porta-voz quanto às indagações que possam surgir numa
situação de exposição pública, como seminários, congressos, debates,
inauguração de plantas industriais ou similares;
b. A orientação dos porta-vozes para que respondam as demandas imediatas de
forma precisa e em acordo com as políticas vigentes para a divulgação de
informações da companhia, sendo que, no caso de demanda por informações
fora de sua área de conhecimento, o porta-voz remeterá o jornalista à área de
comunicação, que se encarregará de atendê-la;
c. A coordenação do contato entre o jornalista e o porta-voz adequado a
responder a demanda surgida fora da pauta originalmente idealizada ou fora
de contexto.
15. A rotina do relacionamento com a imprensa pode e deve ter continuidade mesmo
nos períodos de silêncio determinados pela legislação e regulamentação em vigor,
desde que as informações prestadas já tenham sido divulgadas4.
Informações a Serem Prestadas
16. As informações devem ser prestadas por meio de uma linguagem adequada,
clara, objetiva e didática, para evitar distorções na compreensão por parte dos
jornalistas, que, assim como os públicos estratégicos, não têm conhecimento
profundo das rotinas do setor de atividade da companhia. Adicionalmente, a
comunicação deve ser uniforme, não privilegiando um meio de comunicação em
detrimento de outro.
17. Na prestação de informações, os porta-vozes devem atentar para sua postura e
entonação de voz, evitando-se, assim, expectativas indevidas ou mesmo indução
dos destinatários da mensagem a erro.
18. Todas as demandas da imprensa devem ser atendidas na medida do que a
companhia julgar adequado naquele momento.
18.1 Na hipótese de a informação solicitada não ser pública ou não estar
disponível em sua totalidade, a companhia deve informar que não é possível
fornecê-la ou comentar o assunto.
19. O mapeamento de pontos críticos e a disponibilidade de estatísticas são
importantes para a prestação de informações para a imprensa, atentando-se para
a necessidade de contextualizá-las.
19.1 A contextualização, fundamental para o entendimento do destinatário da
mensagem com os temas relacionados à companhia, também é importante no
caso de divulgação de informações complementares, enfatizando-se os efeitos e
os aspectos que diferenciam a informação nova das divulgadas anteriormente.
19.2 Reuniões com a imprensa para contextualização do tema
recomendáveis em assuntos pouco conhecidos ou de difícil compreensão.
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são

Sobre o assunto, vide Pronunciamentos de Orientação sobre Período de Silêncio Antes da
Divulgação das Informações Contábeis (nº 7); Período de Silêncio em Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários – Manifestação na Mídia (nº 11).

20. Caso tenha sido divulgada alguma informação, especialmente por meio de press
release, que teve seu conteúdo ou sentido alterado em razão das circunstâncias,
a companhia deverá dar ampla divulgação ao ocorrido.
21. Na hipótese de se verificar a existência de erro na reprodução de informação
divulgada formalmente pela companhia, a área de comunicação deverá enviar
esclarecimentos, por escrito, ao jornalista responsável e solicitar sua publicação
na seção pertinente do veículo de comunicação.
22. Informações desfavoráveis relevantes, especialmente as contidas em press
releases, devem ser divulgadas com a mesma presteza e franqueza que as
informações favoráveis, sob pena de comprometer a transparência e a
credibilidade junto aos meios de comunicação e aos públicos estratégicos em
geral.
22.1. Em momentos de divulgação de resultados, trimestral e anual, ou de
outros fatos de grande relevância para o mercado, a companhia deverá, em razão
da utilização de linguagem usualmente distinta, realizar teleconferências distintas
com jornalistas e outros profissionais dos meios de comunicação e com analistas,
investidores e demais interessados, sem prejuízo de eventual realização de
coletiva de imprensa. Recomenda-se que, nas teleconferências com analistas,
investidores e demais interessados, seja permitida a participação de jornalistas e
outros profissionais dos meios de comunicação, sendo que a companhia deverá
manter sua área de comunicação ou de relações com investidores preparada para
receber e encaminhar eventuais questionamentos sobre assuntos não
relacionados aos assuntos da teleconferência.
Acompanhamento das Informações
23. A área de relações com investidores, com o auxílio da área de comunicação, deve
acompanhar as notícias divulgadas a fim de identificar a necessidade de uma
comunicação oficial da companhia. Nesses casos, é importante detectar esta
possibilidade e se preparar para enviar, com a maior brevidade possível, após
avaliação do Comitê de Divulgação5, quando existente, ou da área de relações
com investidores, comunicação ao mercado e à imprensa, prestando os
esclarecimentos necessários.
24. A concessão de entrevista exclusiva pode ser utilizada para a companhia se
aprofundar em alguns aspectos de uma informação anteriormente divulgada.
Entretanto, alguns cuidados devem ser empregados para evitar a divulgação
seletiva de informação:
a. A companhia deve registrar o teor das informações trocadas nas entrevistas
exclusivas, com o objetivo de resguardar responsabilidades dos
entrevistados;
b. Os comentários sobre o desempenho da companhia devem estar
relacionados a informações divulgadas anteriormente;
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Nos termos do artigo 16 da Instrução CVM nº 358/2002, “A companhia aberta deverá, por
deliberação do conselho de administração, adotar política de divulgação de ato ou fato
relevante, contemplando procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas”.

c. Informações complementares, que não se enquadram como Fato Relevante,
mas são úteis ao entendimento dos negócios e das perspectivas da
companhia devem ser utilizadas;
d. Nas entrevistas exclusivas só devem ser abordadas projeções de resultados,
quando elas tenham sido divulgadas anteriormente. Demais informações
sobre a companhia devem se basear em relatórios contábeis devidamente
arquivados e amplamente divulgados; e
e. Nas entrevistas exclusivas, independentemente do porta-voz, deve,
necessariamente, estar presente membro da área de relações com
investidores ou membro da área de comunicação.
25. Informações devem, independentemente da forma de divulgação, alcançar os
investidores de forma equitativa. Nesse sentido, as companhias, cujos valores
mobiliários sejam admitidos à negociação em mercados organizados, devem
atentar para o horário de divulgação das informações.
25.1. A divulgação deve se dar, preferencialmente, fora do horário de pregão,
observados os cuidados previstos no Pronunciamento de Orientação nº 16, de 31
de outubro de 2013, sobre Informações Relevantes não Divulgadas ao Mercado.
25.2. Na hipótese de comunicação com a imprensa durante o período de
silêncio, a informação prestada pela companhia deverá vir acompanhada de aviso
alertando ao público quanto (i) à existência de oferta pública de distribuição em
curso ou em vias de ser realizada, caso a operação já tenha sido divulgada ao
mercado e nos limites do que foi divulgado; e (ii) à necessidade de qualquer
pessoa interessada de ler atentamente o prospecto divulgado ou a ser divulgado,
especialmente a seção sobre fatores de risco antes de tomar qualquer decisão
com relação à oferta.
Divulgação por Outros Meios e Registro das Informações
26. A companhia deve sempre facilitar o acesso da imprensa às informações já
divulgadas através do seu website, do Formulário de Referência, em
comunicados, prospectos ou outros documentos públicos, indicando sua
localização para consulta, sempre que necessário.
27. O website da companhia deve ter página dedicada à imprensa com conteúdo
direcionado para esse público (e.g. press releases), indicando os contatos dos
profissionais responsáveis pelo atendimento aos jornalistas, mailing de alertas,
além de outras informações que a companhia considerar necessárias.
28. A área de relações com investidores, com o apoio da área de comunicação, deve
registrar as informações divulgadas para o caso em que seja necessário
comprovar o relacionamento habitual da companhia com os meios de
comunicação em períodos de silêncio.
29. A companhia, no processo de utilização de ferramentas de comunicação
disponíveis no mercado, deve enviar seus comunicados à comunidade financeira,
às agências de notícias e à imprensa em geral, além de torná-las disponíveis no
seu website. A divulgação dessas informações exclusivamente à imprensa local
pode não ser suficiente para assegurar a adequada disseminação ao público
investidor.

30. A companhia, cujos valores mobiliários são negociados em mercados
internacionais ou que tenha investidores estrangeiros, deve atentar para as
exigências de cada mercado na divulgação de informações para a imprensa. Para
garantir a distribuição simultânea, em tempo real, de notícias relevantes aos
participantes do mercado em todo o mundo, uma alternativa é a utilização dos
serviços de wire (wire services), que através de rede de agências de notícias e
terminais financeiros cobrem todos os mercados, propiciando o cumprimento das
melhores práticas na divulgação de informação, em termos globais.
Relacionamento com as Mídias Sociais
31. Ainda que as mídias sociais sejam significativamente distintas das mídias
tradicionais, uma vez que permitem a qualquer indivíduo a interação com outros
usuários, a participação em discussões, e, até mesmo, a ampla liberdade para a
publicação de conteúdo, implicando poder de influência significativo, a companhia
deve observar, conforme aplicável, as mesmas orientações sobre o
relacionamento com a imprensa, atentando-se, em especial, à necessidade de
monitoramento das informações nelas divulgadas.
32. Caso, no processo de monitoramento, se verifique ter sido veiculado conteúdo
que remeta à desinformação do mercado, a companhia deverá, observando a
necessária agilidade imposta pelo imediatismo característico do meio, dar ampla
divulgação às correções e esclarecimentos necessários, sem prejuízo de
solicitação, à fonte das notícias, de publicação da devida correção.
A Comunicação com a Mídia em Situações de Crise
33. Não obstante o relacionamento rotineiro com a imprensa, em situações de crise
em geral há uma cobertura intensa por parte dos meios de comunicação que pode
interferir na condução dos negócios da companhia. Para se antecipar a essas
situações, a companhia deve estabelecer um plano e procedimentos aplicáveis a
gerenciamento de crises.
34. Os procedimentos aplicáveis ao gerenciamento de crises devem ser claros,
executáveis e revistos com frequência, contemplando:
a. A identificação dos principais riscos inerentes à companhia e ao setor de
atuação que poderão ser enfrentados;
b. A indicação dos integrantes da equipe de comunicação e porta-vozes que
participarão de grupo específico (e.g. comitê de crises); e
c. A estratégia de relacionamento com os meios de comunicação e outras
formas de disseminação de informações, como, por exemplo, redes sociais.
35. A composição de grupo específico deve contemplar, no mínimo, o diretor
presidente, o diretor de relações com investidores, a área de comunicação e
membro da área jurídica da companhia.

36. Deve-se escolher um porta-voz específico para a comunicação com a imprensa
em situações de crises, podendo existir outros porta-vozes destinados ao
relacionamento com os demais públicos estratégicos, sob orientação do comitê de
crise.
37. Em situação de crise, a companhia deve tão logo quanto possível assumir a
responsabilidade de manter corretamente informadas a imprensa e demais
públicos estratégicos, empregando as ferramentas adequadas para a ocasião,
como, mas não se limitando a, (i) realização de entrevistas, pessoalmente ou por
telefone; (ii) respostas por escrito a demandas da imprensa; (iii) veiculação de
comunicados na imprensa; e (iv), sendo necessário, convocação de entrevista
coletiva para atualização das informações.

38. As informações divulgadas deverão ser simples, claras e precisas. É importante
que o porta-voz da companhia faça seus pronunciamentos de forma transparente,
devendo reconhecer a real gravidade do fato, comprometendo-se a resolver o
problema, se de sua responsabilidade, com a maior brevidade possível, além de
tomar medidas efetivas para evitar novas ocorrências.
Recomendação
39. Dentro do contexto deste Pronunciamento, também é recomendada a observância
dos princípios estabelecidos nos Pronunciamentos do CODIM sobre: Reuniões
Restritas (nº 3); Ato e Fato Relevante (nº 5); Press Release (nº 6); Período de
Silêncio Antes da Divulgação das Informações Contábeis (nº 7); Período de
Silêncio em Ofertas Públicas de Valores Mobiliários – Manifestação na Mídia (nº
11); e Informação Relevante não Divulgada ao Mercado (nº 16).

São Paulo, 02 de junho de 2014.
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