
Relações com investidores tornam-se área estratégica 
Fabrício Martins 
 
Para atuar no setor, executivo deve ter capacidade de comunicação e conhecimento 
de finanças e contabilidade 
 
Capacidade de comunicação para conversar com públicos diferentes e 
conhecimento de finanças e contabilidade são algumas das características 
fundamentais para trabalhar na área de Relações com Investidores (RI) das 
companhias de capital aberto. Em pesquisa lançada no início do mês, o Instituto 
Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), em parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Finaceiras (Fipecafi), revela mudanças 
no perfil deste profissional: o executivo de RI agora assume função de porta-voz 
corporativo, as mulheres ganharam espaço na profissão e houve a entrada de 
novas companhias no mercado com a contratação também de jovens talentos. 
 
Os profissionais de Relações com Investidores (RI) são os responsáveis por 
comunicar ao mercado (acionistas, funcionários, jornalistas, Governo e Bolsa) os 
resultados da empresa, as perspectivas e as atitudes que a companhia está 
adotando em termos de responsabilidade social e meio ambiente. Dessa forma, há 
uma gradual substituição da função de porta-voz, até pouco tempo concentrada na 
presidência das companhias, por profissionais de RI. Para desempenhar essas 
atribuições, o profissional precisa dominar conceitos de marketing, finanças, 
contabilidade e comunicação. As exigências crescentes de excelência em 
comunicação e atendimento conferem ao trabalho deste profissional um papel cada 
vez mais estratégico.  
 
Em sua terceira edição, o levantamento feito durante o segundo semestre de 2006 
com 110 profissionais de RI, representando 63 empresas com ações em Bolsa, 
permitiu a comparação com os estudos dos anos anteriores, 2000 e 2003. A 
comparação permitiu avaliar que existe declínio na idade média dos entrevistados. 
A parcela situada na faixa etária de até 29 anos aumentou de 8% em 2003 para 
25% em 2006, enquanto a faixa acima de 45 anos caiu de 41% para 27%.  
 
Geraldo Soares, presidente executivo do IBRI, destaca que o aumento do número 
de profissionais mais jovens na área de RI deve-se ao fato da abertura de capital 
de companhias, o que gerou reposicionamento da profissão. Ele informa que o perfil 
deste executivo novo também é de um profissional que já tem pelo menos uma 
pós-graduação ou MBA. 
 
É o caso de Anderson Lopes, analista sênior da área de RI do Banco Itaú. Aos 26 
anos, formado em economia, já tem MBA de RI feito no IBRI. O executivo está na 
área há seis anos e no Itaú desde 1997. Segundo ele, a graduação não é suficiente 
porque é necessário se especializar em alguma área para evoluir na carreira. 
 
"O profissional de RI tem que conhecer a empresa como um todo. Além disso, é 
preciso se aprofundar em finanças e comunicação, já que o profissional fala com 
públicos diferentes, como o investidor individual, o grande acionista, a mídia e os 
próprios analistas do mercado de capitais. A área de RI é dinâmica, não há rotina", 
diz Lopes.  
 
REMUNERAÇÃO. Quanto aos salários, o levantamento do IBRI informa que a 
remuneração média do gerente de RI tem evoluído e o salário acima de R$ 12 mil 
passou de 9% da amostra em 2000, para 24% em 2003 e 49% em 2006. A 
pesquisa também mostra que a participação das mulheres cresceu 
consideravelmente na área de RI. Em 2000 eram 25% de mulheres, atualmente 
são 35%. 



 
De acordo com Elizabeth Benamor, gerente de RI da Souza Cruz, a mulher 
conquistou espaço na área pela sensibilidade que pode usar na comunicação com 
os diversos públicos da companhia, um dos atributos essenciais apontados por 
profissionais. Advogada, com especialização em Direito Societário, a executiva está 
na Souza Cruz desde 1971 e na área de RI há mais de dez anos, quando as 
empresas começaram a dar destaque e perceber a importância da Governança 
Corporativa. 
 
"Em 2000, as companhias perceberam a evolução e importância da área de RI. A 
partir deste momento, se estruturaram e valorizaram o papel estratégico dos 
profissionais no negócio. O profissional de RI tem que saber se comunicar com 
todos os stake holders: o investidor individual, mídia, grande acionista, analistas de 
mercado e Governo. Não basta que o profissional seja apenas expert em finanças, 
tem que ser comunicativo e entender do negócio", frisa. 
 
A executiva, que no ano de 2000 ganhou o prêmio da Associação Brasileira dos 
Analistas do Mercado de Capitais (Abamec) como melhor profissional da área de RI, 
destaca que o profissional de RI também tem o papel de minimizar as incertezas do 
mercado por meio de boa comunicação. Ela indica aos futuros profissionais que o 
estudo continuado é importante para evoluir a carreira na área. 
 
GRADUAÇÃO. O presidente executivo do IBRI, Geraldo Soares, reforça que a maior 
parte dos profissionais que responderam a pesquisa (34%) é formada em 
Economia, contra 23% em 2000 e 27% em 2003. O segundo lugar na lista ficou 
com Administração com 30%, contra 25% em 2000 e 38% em 2003. Quanto ao 
estudo continuado, 81% dos profissionais são pós-graduados, número inferior ao 
ano de 2000 que era de 89%.  
 
Henrique Bastos, gerente de RI da Diagnósticos da América (Dasa), que abriu o 
capital no final de 2004, se encaixa no perfil acima. Além de ser formado em 
Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cursou pós-
graduação em Finanças e Administração de Empresas na Fundação Getulio Vargas 
(FGV) e mestrado em Economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). 
 
Bastos já trabalhou dois anos na Bovespa na área de liquidação e custódia, no 
Unibanco como analista de crédito e entrou na área de RI em 2000, na Sadia, 
empresa em que ficou cinco anos. Desde então, está na Dasa e considera, assim 
como Lopes do Itaú e Elizabeth, da Souza Cruz, que o profissional de RI além das 
questões técnicas deve saber transmitir a mensagem da empresa de forma clara e 
objetiva aos diferentes públicos.  
 
"Este é o principal desafio da profissional de RI: comunicar objetivamente as 
informações da companhia para seus diversos públicos. Leva-se tempo para formar 
um profissional de RI. Não se encontra um profissional pronto saindo da graduação, 
tem que ter vivência de mercado", completa o executivo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 23 mar. 2007. Carreiras, p. B9. 


