
Gestão de riscos é demandada por 83% dos investidores  

Estudo aponta que 79% deles necessitam de canais de informação transparente para avaliar a 
credibilidade das companhias. 

Durante a tomada de decisão sobre os investimentos da empresa, 83% dos investidores 
considera fundamental que haja política de controle e avaliação de riscos, enquanto apenas 
30% dos profissionais de Relações com Investidores incentiva esta prática. O levantamento, 
divulgado na última segunda-feira (22) no 11º Encontro Nacional de Relações com 
Investidores e Mercado de Capitais, foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores (Ibri) e pela Deloitte.  

Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nas finanças corporativas? Assine a nossa 
newsletter diária e receba os destaques gratuitamente em sua caixa de e-mail.   

De acordo com o estudo, 79% dos investidores informaram que necessitam de canais de 
informação transparente para avaliar a credibilidade das companhias. A adoção de uma política 
de gestão de riscos por parte das companhias foi apontada como fator extremamente 
importante. Esta política é adotada por 61% delas.  

“Esta preocupação é grande entre os investidores, devido ao momento que vivenciamos. O 
tema vai ser cada vez mais recorrente no mercado de capitais e as empresas também deverão 
se atentar a ele”, aponta o presidente executivo do Ibri, Geraldo Soares.  

A maioria dos RIs (76%) afirmou que a adoção de melhores práticas de governança 
corporativa é um desafio a ser incentivado no novo contexto econômico. Para 59% deles, os 
canais e a qualidade da comunicação também têm papel importante, proporcionando e 
conduzindo transparência aos mercados de ativos corporativos.  

A comunicação passa a ser encarada como uma ferramenta estratégica e extremamente 
importante na geração de confiança dentro do cenário de riscos, sendo que 67% dos 
entrevistados a apontaram como fator decisivo. Os profissionais de RI consideram a 
manutenção de um fluxo de informações relevante para agregar confiança, segundo 56% dos 
respondentes, e a divulgação de informações relevantes ao mercado em geral, para 54% 
deles.  

“Momentos de crise são os que a empresa constrói ou soma credibilidade, já que é quando ela 
deve estar presente discutindo seus pontos fortes e fracos e eliminando os boatos que 
surgem”, explica Soares.  

Dos profissionais respondentes, 81% consideraram relevante o estabelecimento de um plano 
de comunicação duradouro, 78% a elaboração de informações agregadoras de conhecimento e 
78% a centralização das informações e declarações. Os RIs indicam, portanto, a visão de que 
não basta comunicar, mas que é preciso levar as informações com eficácia, de forma 
estratégica e em linha com um plano de comunicação.  

Na avaliação dos investidores, a geração de resultados e a liquidez dos papéis serão atributos 
melhor avaliados nas decisões de investimento quando ocorrer a retomada do mercado de 
capitais. Dentro de dois a três anos, eles mencionaram que há expectativa positiva em relação 
à retomada do mercado de capitais, à elevação dos investimentos estrangeiros e à 
disponibilidade do crédito. A maioria acredita que a redução da taxa de juros (87%) deve ser 
mantida, o que sinaliza a retomada do crescimento.  

 



A pesquisa ouviu 115 organizações, dentre as quais 54 foram empresas representadas por 
seus profissionais de RI e 61, investidores.  
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