
O
mercado de capitais brasileiro se tornou
uma das melhores alternativas para quem
quer ganhar dinheiro no longo prazo.
Mas não é só isso. Com o crescimento rá-

pido de novas empresas na Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) — 35 companhias lançaram ações
de 2005 a 2006 e outras 46 este ano, até julho —
multiplicam-se as oportunidades para quem já tra-
balha ou tem interesse em fazer carreira na área de
relacionamento com investidores (RI). Por deter-

minação da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), órgão que regulamenta esse mercado no
país, todas as empresas com ações na bolsa devem
ter um profissional que dê suporte aos seus inves-
tidores e seja a voz da companhia para o mercado.
São os chamados Ris.

Há 433 empresas listadas na Bovespa e todas pre-
cisam de Ris. Com a entrada de novatas na bolsa,
a demanda por esses profissionais aumentou 20%
no ano passado em relação a 2000, como indica



pesquisa do Instituto Brasileiro de Relação com In-
vestidores (Ibri)e da Fundação Instituto de Pesqui-
sas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi),
de São Paulo. Só que está difícil encontrar essa tur-
ma. Para exercer a função, a pessoa deve se expres-
sar bem, passar confiança aos investidores, falar in-
glês, conhecer a legislação do mercado de capitais,
dominar contabilidade e modelos de avaliação (o
famoso valuation, que determina o valor das ações),
entender o mercado financeiro e, claro, conhecer
bem a empresa que representa.

Entender do negócio foi um dos fatores que le-
vou o economista carioca Carlos Gros, de 33 anos,
gerente do departamento de RI da construtora Ga-
fisa, a ser convidado para assumir o departamen-
to em março de 2007. Carlos já estava na empresa
há dois anos quando assumiu o posto de RI. Com
sete meses na função, logo no começo enfrentou
um grande desafio: listar a Gafisa na Bolsa de Va-
lores de Nova York. Agora, Carlos precisa se rela-
cionar com as autoridades americanas e já sentiu
um aumento na demanda por informações da cons-
trutora por investidores estrangeiros. Além de pas-
sar informações sobre a empresa para acionistas,
investidores, imprensa e analistas de bancos e cor-
retoras, o profissional de RI também leva para den-
tro dela a percepção que o mercado tem sobre seu
negócio. Para isso, utiliza ferramentas como infor-
mativos, reuniões e websites. "Uso esses recursos
como forma de multiplicar meus braços e infor-
mar bem a todos, sem distinção", diz Carlos.

Quem tem feito o mesmo é o recém-chegado à
área de RI Rodrigo Caldas de Toledo, de 40 anos,
de São Paulo. Com uma experiência de mais de se-
te anos em bancos de investimento, o diretor de RI
da Infinity, empresa de produção e distribuição de
álcool e outros biocombustíveis, foi convidado pa-
ra montar o novo departamento há apenas dois
meses. Ele acredita que terá facilidade na nova fun-
ção porque já viveu o outro lado em empregos an-
teriores. "Essa experiência me ajuda na hora de pas-
sar informações de forma eficaz ao mercado."

ROUBO DE PROFISSIONAIS
Buscar profissionais no mercado financeiro tem
sido uma saída para as empresas preencherem as
posições de RI. "Há companhias que identificam

profissionais em seu quadro com características
para a função e investem na sua formação" diz
João Nogueira Batista, presidente do conselho de
administração do Ibri. Outro caminho é convidar
quem se destaca em companhias que abriram o
capital com sucesso e são reconhecidas por um
bom relacionamento com o mercado. A diretoria
da Odontoprev, de São Paulo, optou por essa se-
gunda alternativa e fisgou o RI da companhia aé-
rea Gol, José Roberto Pacheco. Ele preparou a em-
presa para a entrada na bolsa, em dezembro de
2006, e recebeu um pacote de remuneração e be-
nefício que a organização não comenta. Há qua-
tro anos, os salários médios ficavam entre 8 000 e
12 000 reais por mês e mais bônus. No ano passa-
do, havia subido para de 12 000 a 16 000 reais, se-
gundo o Ibri e a Fipecafi. Como não tem sido fá-
cil encontrar bons RIs, para diretores de relação
com investidores o pacote oferecido não tem saí-
do por menos de l milhão de reais (contando sa:

lário, stock option e bônus).
De olho nessa bolada e numa possibilidade de

carreira promissora, profissionais de finanças,
engenheiros e pessoas de outras áreas têm aque-
cido a demanda por cursos para formação na
área de RI. Um bom termômetro disso é a Fipe-
cafi, de São Paulo. Com o Ibri, a instituição ofe-
rece um MBA de três semestres. Mas já preten-
de formatar cursos de menor duração para aju-
dar as empresas na tarefa de formar seu pessoal.
E atender também quem procura a formação em
RI e está disposto a pagar pelo curso por conta
própria. Gente que enxerga na carreira de RI um
grande retorno profissional.

QUEM É O RI
Conheça algumas características dos profissionais
de relação com investidores de acordo
com pesquisa do Ibri e da Fipecafi, de São Paulo
Faixa etária - Cresceu o número de profissionais
com até 29 anos, de 8%, em 2003, para 25%, em 2006.
Graduação - Predomínio de profissionais
formados em economia e administração
(34%, há quatro anos,30% no ano passado).
Sexo - Aumentou a participação das mulheres.
Em 2003, eram 32%. Hoje já são 35,5%.
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