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José Marcos Treiger, diretor de RI da CSN, foi um dos primeiros a especializar-se no assunto 
no Brasil  
 
A efervescência da bolsa brasileira nos últimos quatro anos não só mexeu com o mercado, 
como vem gerando uma guerra acirrada por talentos na área de RI (relações com investidores) 
das companhias. É um verdadeiro rouba-rouba de executivos, que promete se intensificar com 
a perspectiva de novo recorde do volume de oferta pública de ações (IPOs) este ano - estima-
se que cerca de 60 empresas abram capital em 2007 -, impulsionado pela estréia de médias 
empresas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Existe uma escassez de diretores 
experientes e também de analistas preparados para ficar no operacional.   
 
"Vai faltar gente e corremos sério risco de ver um 'apagão' de talentos em breve", acredita 
Marcelo Cardoso, presidente da DBM para o Brasil e América Latina, consultoria especializada 
na recolocação de executivos e gestão de carreira. "Poucos são aqueles que sabem sentar na 
frente de um investidor ou acionista para exercer seu papel e até mesmo lidar com a 
complexidade do mercado de ações, que ficou mais sofisticado", observa. Cada vez mais 
conscientes de que a área de RI é extremamente estratégica, as organizações, principalmente 
aquelas com capital aberto, têm reforçado e até mesmo ampliado suas estruturas. O desafio, 
no entanto, continua sendo a contratação de profissionais.   
 
"Quem está se preparando para lançar ações na bolsa, busca executivos de RI que já tenham 
participado de IPOs anteriormente. O que é bastante raro", afirma Francisco Ramirez, sócio e 
vice-presidente da Fesa Global Recruiters, empresa de seleção de executivos. "Por isso, a 
maior fonte de profissionais são as próprias companhias. Uma acaba tirando da outra", admite. 
Diante dessa disputa acirrada, os salários chegam a ser inflacionados em alguns casos. Mas 
segundo Ramirez, nada que seja acima da política de remuneração praticada em cargos 
similiares de outras áreas. "Um diretor de RI pode ganhar o equivalente a um diretor 
financeiro. E se ele é disputado, assim como acontece com profissionais que atuam em outras 
áreas aquecidas, naturalmente terá uma compensação financeira", diz.   
 
Ele explica que a função de relação com investidores subiu um degrau nas companhias, 
transformando o profissional em peça-chave. "Antes, os RIs eram meros assessores, exerciam 
função de 'staff', e ficavam pendurados de lado nas estruturas corporativas. Agora, ganharam 
poder e se reportam, muitas vezes, ao presidente da empresa". É o que acontece nos grandes 
grupos, a exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).   
 
José Marcos Treiger, diretor de RI da empresa, tem canal direto com Benjamin Steinbruch, o 
número um do grupo. Sua longa experiência em construir do zero as áreas de relações com 
investidores das companhias, o tornou um dos executivos mais cobiçados pelo mercado. Em 
92, foi para a Aracruz onde participou da estruturação do RI, a primeira empresa brasileira a 
listar ações na bolsa de valores de Nova York, por meio de ADRs (American Depositary 
Receipts).   
 
Pouco tempo depois, a cúpula da CSN o tirou da Aracruz, para que ele formasse seu time de 
RI. Ficou de 96 a 2002, quando foi caçado por um headhunter para participar da consolidação 
da Braskem, que surgiu da união de seis empresas. Lá Treiger orgulha-se de ter contribuído 
para a valorização de suas ações junto ao mercado. "Não só fiz uma carreira de sucesso como 
ajudei a formar muitas pessoas. Este aliás é o desafio das empresas que não encontram gente 
preparada", diz. Ano passado, retornou a CSN para assumir a área de relações com 
investidores - prova do quanto ele é disputado - e em sua equipe atual, o executivo conta com 
dois profissionais experientes.   
Um deles ocupa o cargo de gerente e veio da área financeira. O outro é especialista, egresso 
do mercado de RI. Além deles, há uma estagiária e em andamento caminham dois processos 
de seleção de analistas. "Há sim falta de gente no mercado e é difícil encontrar pessoas 
preparadas. No meu caso, o que facilita é o conhecimento que adquiri ao atuar há muito 
tempo no meio", diz.   



 
Para Treiger, quem está começando a trajetória profissional e aposta nessa carreira terá muita 
chance de crescer. Entusiasta do que faz, reconhece, no entanto, que é preciso ter certas 
habilidades. "O RI funciona como intermediário na comunicação entre a empresa e o mercado, 
com a missão estratégica de estreitar o relacionamento entre a companhia aberta, com ações 
negociadas na bolsa, e os investidores", afirma. "E acima de tudo, precisa conviver com uma 
maratona de atividades diárias, dominar pelo menos duas línguas e ao mesmo tempo 
conseguir passar credibilidade". Isso ele pode falar de carteirinha.   
 
Com longas jornadas de trabalho diário, se dedica à CSN cerca de 12 horas todo dia, quase 
sempre leva tarefas para casa nos fins de semana, vive na ponte aérea - já que mora durante 
a semana em São Paulo, enquanto a família fica no Rio-, e freqüentemente realiza viagens 
para fora do país. "Cheguei a ficar 18 horas entre vôos e aeroportos, sem descanso, para em 
seguida ter várias reuniões pesadas. Verdadeiras provas orais", lembra.   
 
Imprescindível nas grandes empresas, o profissional de RI também ganha espaço em 
companhias de médio porte que começam a enxergar a necessidade de tê-lo em suas 
estruturas. Principalmente para aquelas que estão entrando no jogo do mercado acionário, 
ambiente que exige regras de boa governança, transparência e comprometimento com 
resultados. Nesses casos, o profissional acaba tendo um perfil mais abrangente, já que em 
organizações menores ele também acumula a função de diretor financeiro. "Isso acontece 
porque o nível de atividade não é tão grande para se manter uma pessoa dedicada apenas ao 
RI", explica Jorge Maluf, sócio da Korn & Ferry International e líder da área de serviços 
financeiros da empresa de seleção de executivos.   
 
Renato Friedrich, diretor administrativo-financeiro e de relações com investidores da Datasul é 
retrato dessa realidade. Exerce os dois papéis, assim como aconteceu no passado quando 
tinha o mesmo cargo na BCP. Antes de ingressar na Datasul, foi pinçado da Electrolux em 
2001, quando a empresa de tecnologia esboçava planos de abrir capital. Ao estruturar a área 
de RI na empresa, a idéia era buscar pessoas que unissem visão do mercado de capitais e 
entendessem a dinâmica de negócios da companhia. "Como não achamos ninguém pronto, 
optamos por escolher uma pessoa que tivesse vivência na área financeira, tesouraria e na 
bagagem contato com bancos de investimentos e outra com perfil técnico, reunindo 
experiência no mercado de capitais", conta.   
 
Mas novamente, a procura aconteceu dentro do universo de contatos do executivo. Processo 
que demorou aproximadamente dois meses, pouco antes da empresa se lançar na bolsa, em 
meados de 2006. Segundo Friedrich, RI é uma área em franca expansão e que possui enorme 
demanda. Tanto que as empresas vêm reforçando suas estratégias de reter talentos. "Para 
não perder gente, temos uma remuneração variável, com programa de opção de ações e 
bônus atrelado ao desempenho de resultados bem atraentes", destaca.   
 
Além de políticas de remuneração agressivas, os salários também são altos. De acordo com 
Gijs Van Delft, gerente executivo da Michael Page, consultoria de recrutamento especializada 
em média gerência, os valores variam entre R$ 6 mil e R$ 20 mil, para analista e diretor, 
respectivamente. "A demanda maior, sem dúvida, é para gerentes que suportam as ações do 
executivo que é responsável pela área", afirma. O cenário está tão aquecido que de acordo 
com Van Delft, as contratações de profissionais de RI aumentaram 40% ano passado, em 
relação a 2005. E para 2007, a previsão é que o volume de vagas cresça 20%.   
 
Se a disputa por diretores de RI tem sido acirrada - até porque não sobra gente disponível - 
deve se agravar com novos pedidos de abertura de capital à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) este ano, a situação é ainda mais crítica para posições de gerente e analista. Nesses 
casos, a dificuldade existe pela deficiência na formação de profissionais especializados, que 
possuam as competências necessárias. "Como o mercado de capitais passou um tempo 
adormecido, não houve uma preocupação das universidades em criar cursos de graduação ou 
algo do gênero", diz Maluf, da Korn & Ferry.   
 



"Mas por exercerem atividades operacionais, de suporte ao primeiro homem de RI da 
companhia, eles acabam sendo fisgados de outras áreas e treinados", diz. Maluf afirma que a 
Korn & Ferry não busca necessariamente quem tem experiência na posição. "Identificamos sim 
quem tem condições de se tornar rapidamente um RI. Alguém que pode vir de um banco de 
investimento, por exemplo", observa.   
 
Com o aumento da procura por companhias de menor porte, quase todas estreantes na bolsa, 
muitas nem chegam a contratar um headhunter. "Às vezes, elas aproveitam o contato com o 
banco de investimento que está ajudando no seu lançamento de ações para que ele indique 
profissionais", completa Maluf.   
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