
Otimismo renovado  

Promoção do Brasil encontra empresas preparadas para crescer, prontas para receber novos e mais exigentes 

investidores  

O grau de investimento conferido ao Brasil não alterou os planos de investimentos das empresas brasileiras, que já 

vinham animadas pelas boas perspectivas para o cenário econômico brasileiro. Mas o aval das agências de rating já 

começa a alavancar a alta das ações. 

Os investimentos da Usiminas, por exemplo, estão em curso há dois anos e prevêem aumento de 50% na capacidade 

de produção. “O grau de investimento trará mais tranqüilidade aos investidores, e as empresas com bom fundamento 

econômico tendem a se valorizar”, diz Paulo Penido, diretor de Relações com Investidores da Usiminas, prevendo 

também redução nos custos de financiamento e um ambiente de negócios mais favorável, facilitando, por exemplo, 

fusões e aquisições no setor siderúrgico.  

Os ventos também sopram a favor das empresas de energia. A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) vai 

investir R$ 500 milhões em 2008 na construção de subestações e na ampliação de redes. A empresa registrou lucro de 

R$ 76 milhões no primeiro trimestre do ano, valor inferior aos resultados do mesmo período do ano passado, de R$ 

130 milhões, quando vendeu sua participação na Maesa. “Tivemos, no entanto, um crescimento de 5,4% do mercado 

de venda de energia nos três primeiros meses de 2008”, observa Arnaldo Vinícius de Souza, diretor financeiro e de 

Relações com Investidores da empresa. O grau de investimento, na sua avaliação, vai ajudar a valorizar as ações – 

não apenas da Celesc, mas do mercado como um todo. 

EMBAIXADORES CORPORATIVOS  

A atividade do profissional de Relações com Investidores nos Estados Unidos está focada nos resultados, o feedback 

é o critério de avaliação mais importante e a maior frustração é a visão de curto prazo do mercado, e a divulgação de 

guidances semestrais aumentam a cobrança e a espera de resultados. Já no Brasil, o foco está na governança 

corporativa e o grande desafio é dar à atividade posição estratégica na empresa. A constatação é de Arleu Anhalt, 

presidente-executivo da Financial Investor Relations (Firb), segundo resultados de pesquisa que comparou os dois 

mercados. A apresentação foi feita durante o 10º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de 

Capitais promovido pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri) em parceria com a Associação 

Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca). “A maior frustração é a visão subjetiva, ou seja, a percepção das 

mudanças que ocorrem nas empresas que é considerada lenta, o que causa um gap indesejável”, afirmou. Nos dois 

casos, diz, é igualmente frustrante a penalização conferida às empresas pró-ativas na divulgação de seus resultados. 

Para Anhalt, o maior desafio do RI é extrapolar os limites do processo de comunicação e aplicar a inteligência na 

diversificação da base acionária, com foco na entrega de resultados; e também promover a integração entre 

gerenciamento da base acionária, relacionamento, comunicação e monitoramento do mercado.  

Já para a analista da Alliance, Ana Paula Lanzana, o principal desafio do RI é adequar a mensagem ao interlocutor, 

considerando a diversidade de públicos investidores. “O RI deve entender o perfil do investidor, saber administrar 

expectativas, ensinar a entender a empresa, além de entender tendências do setor, o movimento dos concorrentes e 

diferenças de contabilidade”, afirmou. Há, ainda, a necessidade de atender demandas específicas do mercado. José 

Marcos Treiger, diretor de RI da Multiner, revela que o analista espera que o RI seja uma extensão da diretoria 

executiva da companhia e não tenha apenas a função de comunicação corporativa ou de relações públicas. “Ele 

deve ser um embaixador para conquistar seu espaço interna e externamente.” 

A Renner, com 101 lojas em todo o País, também já estava em fase de expansão antes do grau de investimento. A 

empresa está intensificando sua presença no Norte e no Nordeste e consolidando sua participação nos mercados do 

Sul e Sudeste. “Em 2005, tínhamos 66 lojas. Inauguramos outras 15, em 2006; 14 em 2007 – e teremos outras nove 

até o segundo semestre de 2008”, diz José Carlos Hruby, RI da empresa.  Ele aposta que a Renner chegará a 170 

lojas em cinco anos. Esse histórico de expansão e a perspectiva de investimentos é o principal fator para atração de 



investidores. “O grau de investimento reforça o cenário positivo”, diz. 

O céu também é de brigadeiro para empresas do setor sucroalcooleiro, como a Cosan, e da construção civil, como a 

Gafisa. A Cosan tem planos de investimentos, mas prefere não fazer projeções sobre as cotações dos seus papéis na 

Bolsa, de acordo com Luiz Felipe Jansen de Mello, diretor de RI. Já a Gafisa aposta que o novo status do Brasil no 

mercado internacional vai valorizar suas ações no mercado e facilitar negócios de fusões e aquisições, segundo Alceu 

Caciolari, diretor de RI da companhia.  

Atração 

Na avaliação de analistas do mercado financeiro, as siderúrgicas, as empresas de energia e as de varejo encabeçam a 

lista das mais atraentes para os investidores estrangeiros, principalmente fundos de pensão. E todas se consideram 

prontas para conviver com esses novos parceiros. “A Usiminas já conta com vários  investidores institucionais 

estrangeiros. A empresa adota as melhores práticas de governança corporativa e está preparada para atender às 

novas exigências”, afirma Penido. 

  

A Celesc também já convive com a presença de acionistas institucionais, uma vez que tem ADRs, recibos de ações 

negociados no mercado norte-americano. “Fazemos roadshows duas a três vezes por ano e pretendemos aumentar 

essa freqüência”, adianta Souza. Depois do anúncio do grau de investimento, a empresa já recebeu convite de um 

banco estrangeiro para se apresentar a seus investidores.  

O quadro não é diferente no caso do varejo. Quando a Lojas Renner fez o seu IPO, em 2005, 80% dos investidores 

eram estrangeiros – metade ingleses e outra metade norte-americanos, lembra Hruby. “Esse é o nosso dia-a-dia”, ele 

diz. 
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