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A pressão por produtos e serviços sustentáveis está afetando a rotina dos profissionais que 
trabalham nos departamentos de relações com investidores. 

Que a sustentabilidade se tornou um assunto recorrente na agenda dos negócios, todo mundo 
sabe. O que nem tanta gente sabe é que essa mudança também afetou a rotina de um 
departamento crítico para as empresas de capital aberto - o de Relações com Investidores, ou 
RI.  

Os profissionais que trabalham nessa área vêm sendo cada vez mais demandados a prestar 
esclarecimentos "ambientais". Assim, não basta mais dominar todos os detalhes do fluxo de 
caixa da companhia ou o risco atrelado a determinados investimentos. Agora, também é 
necessário ter argumentos consistentes para mostrar aos acionistas que os negócios estão em 
linha com as melhores práticas de desenvolvimento sustentável do mercado - e não correm o 
risco de esbarrar no rigor das legislações ambientais ou na exigência de determinados 
certificados. 

"A maior parte dos questionamentos vem de representantes dos chamados ‘fundos 
sustentáveis', que só investem em empresas que praticam a sustentabilidade", explica Ricardo 
Florence, vice-presidente executivo do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 
(IBRI). Um exemplo é o BNDES. Hoje, quem almeja ter acesso aos juros do maior banco de 
fomento do país precisa seguir uma rígida política de controle ambiental. A instituição também 
disponibiliza linhas de crédito especialmente para projetos relacionados à sustentabilidade. 

As empresas mais questionadas, é claro, são aquelas expostas ao chamado risco ambiental - 
tais como as de mineração, energia, papel e celulose ou agropecuária. "Dependendo do setor, 
hoje o profissional de RI só consegue exercer a função se tiver uma visão clara de como o 
meio ambiente afeta o desempenho da empresa", destaca Florence, que também é diretor de 
planejamento e relações com investidores do Marfrig - quarto maior produtor de carne bovina 
do mundo. 

Para evitar uma enxurrada de perguntas, diz ele, o melhor que as empresas têm a fazer é 
optar pela transparência. "As informações sobre sustentabilidade devem estar no relatório 
anual de cada empresa. Isso já ajuda muito", destaca. 

Confira, abaixo, alguns questionamentos que os profissionais de RI costumam receber quando 
o assunto é sustentabilidade: 

- Quanto a empresa terá de gastar para atender a legislação ambiental na concretização 
deste/daquele empreendimento? 

- O que a empresa está fazendo para evitar prejuízos devido a eventuais pendências junto a 
órgãos ambientais? 

- Quais são as garantias que a empresa tem de que seus produtos ou serviços serão aceitos 
naqueles mercados que estão mais atentos à questão ambiental? 

- De que maneira o planejamento estratégico da empresa atende à demanda do mercado por 
produtos ambientalmente corretos? 
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