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O
superintendente de rela-
ções com investidores do
Itaú Unibanco, Geraldo
Soares, está satisfeito com a
repercussão do perfil de re-
lações com investidores (RI)

do banco nas redes sociais. No final de
2009, o banco usou, além das mídias tra-
dicionais, o microblog Twitter para divul-
gar suas ações de sustentabilidade, come-
morando os dez anos de listagem no índice
“Dow Jones Sustainability Index”, o mais
importante do mundo nesse segmento.
Muitos representantes de ONGs (organi-
zações não governamentais) e profissio-
nais de sustentabilidade acompanharam a
apresentação no microblog e geraram um
grande efeito multiplicador de comunica-
ção, conta Soares. Pelas suas contas, a ca-
deia de seguidores que acompanhou a
programação chegou a 10 mil. “Foi im-
pressionante a quantidade de presidentes
e diretores de ONGs que retransmitiram a
palestra a seus públicos”, acrescenta.

Esse é um bom exemplo de como a co-
municação instantânea e interativa das
mídias sociais, acessadas por um público
eclético e formador de opinião, começa a
atrair os departamentos financeiros das
empresas. “Temos clientes, acionistas,

fornecedores, associações, ONGs e estu-
dantes que nos acompanham”, disse Soa-
res. O banco decidiu participar do Twitter
em 2008, criando um perfil corporativo e
outro para RI. Outras companhias de capi-
tal aberto, como a Gol, a Weg e a Bematech
também possuem perfis de RI para dialo-
gar com seus públicos. Pela grande intera-
tividade, o Twitter tem sido a mídia prefe-
rida das empresas.

No perfil de RI do banco são veiculadas
as cotações das ações preferenciais e ordi-
nárias do Itaú, eventos financeiros e agen-
da de divulgação de apresentações ou re-
sultados. Soares frisa que as notícias di-
vulgadas tanto no microblog como em ou-
tras mídias são feitas após informar pre-
viamente o órgão regulador, a Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).

A divulgação de informações financei-
ras em comunidades virtuais segue as di-
retrizes vigentes na instrução 358 da
CVM, que trata da divulgação e uso de in-
formações relevantes das companhias
abertas. “O Twitter também pode ser uti-
lizado como item adicional de comunica-
ção, mas seu uso não elimina nem reduz,
de qualquer forma, as obrigações do dire-
tor de relações com investidores de fazer
as comunicações adequadas na forma da
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Apesar do interesse por esse novo tipo de comunicação
com o investidor, é preciso cuidado ao usar as redes
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Mídias sociais, como
Twitter e Facebook,
atraem empresas

instrução”, manifestou o órgão, por meio
de sua assessoria de imprensa.

O objetivo não é priorizar um ou outro
meio de comunicação, mas ir de encontro
a todos os que se relacionam com o banco
de alguma forma. A rapidez de dissemina-
ção das informações pelas redes sociais
não pode ser desprezada, observa Roberto
Sirotsky, diretor de novos negócios da
agência gaúcha de comunicação digital,
3YZ. “Querendo ou não, as empresas têm
que monitorar seu público e adaptar suas
abordagens. As redes sociais são fontes
importantes de informação”, afirma.

A repercussão de notícias nas comuni-
dades virtuais pode ser uma faca de dois
gumes, alerta Sirotsky. Um episódio polê-
mico ocorreu com a Locaweb, fornecedo-
ra de hospedagem de sites. O então diretor
comercial da companhia, Alex Glikas, foi
demitido no final de março depois de en-
viar mensagens provocativas aos torcedo-
res do São Paulo Futebol Clube pelo Twit-
ter. Na época, a Locaweb havia fechado
um patrocínio com o São Paulo para o clás-
sico contra o Corinthians no Campeonato
Paulista. Glikas, corintiano declarado,
postou comentários tripudiando o rival
durante o jogo, causando protestos da tor-
cida são-paulina e a sua saída da empresa.

O poder de
comunicação
e a agilidade na
disseminação de
informações junto a
um público eclético
e formador de
opinião começam a
despertar a atenção
do departamento
financeiro das
empresas para
as redes sociais
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COMUNIDADES FINANCEIRAS VIRTUAIS
Mas há exceções que confirmam a regra A
Bematech, líder em automação comer-
cial, decidiu criar o seu perfil financeiro
após ouvir a experiência dos colegas de RI
do Itaú e Weg. “Vimos uma oportunidade
de multiplicar a atuação de nosso depar-
tamento de forma mais ágil e sem sobre-
carga maior de nossa demanda”, disse a
diretora de RI da Bematech, Monica Car-
valho Molina. Para acelerar a comunica-
ção com o seu público, a Bematech entrou
em comunidades virtuais como o Seeking
Alpha, microblog americano de informa-
ções financeiras, o LinkedIn, mídia de re-
lacionamento corporativo, SlideShare e
Facebook, para compartilhamento de
conteúdo. “Postamos apresentações ins-
titucionais, notícias financeiras recentes e
resultados trimestrais”, detalha.

O perfil da Bematech no Twitter es-
treou este ano e as repercussões junto aos
seguidores ainda estão sendo avaliadas,
observa Monica. Mas a companhia pre-
tende trabalhar o lançamento do perfil
durante o mês de julho. “Depois vamos fa-
lar da divulgação de nossos resultados” ,
adianta a diretora. A exemplo de Soares,
do Itaú, Monica também concorda ser ne-
cessário criar canais de comunicação.

Cresce procura por especialistas em relações com investidores

Requisitos para ser profissional
da área são cada vez maiores

A
exigência por transparên-
cia nas empresas de capital
aberto nunca esteve tão
grande. Investidores pro-
fissionais, iniciantes ou
não, veem no mercado de

capitais uma opção atrativa para maximar
suas economias no menor espaço de tem-
po. De olho nesses investidores, a empresa
recorre ao profissional de relações com
investidores — ou simplesmente o RI –,
para apresentar as oportunidades de re-
torno da companhia. “O grande desafio do
profissional de RI é saber falar sobre os
fundamentos da empresa descrevendo as
vantagens competitivas e ter agilidade
para fazer cálculos comparativos”, disse a
diretora de RI da Bematech, Monica Car-
valho Molina. “Precisa estar sempre atua-
lizado, pois a tendência é que ele encontre
questionamentos que exijam conheci-
mento prévio”, acrescenta Monica à lista
de exigências de um bom gestor de RI.

Cabe ao RI apresentar a situação econô-
mico-financeira da companhia a uma au-
diência bastante diversificada, que inclui
acionistas, investidores, analistas de mer-
cado, jornalistas e órgãos reguladores.
Mas diante de um público tão heterogêneo
é preciso saber se comunicar. “Um apo-
sentado, por exemplo, tem muito mais
tempo para ouvir sobre a empresa do que
um analista”, diz Geraldo Soares, supe-
rintendente de RI do Itaú Unibanco. “O RI
tem que segmentar a comunicação”.

No aspecto técnico, o profissional de RI
tem que conhecer todas as áreas de finan-
ças, como controladoria, tesouraria, fu-
sões e aquisições e planejamento financei-
ro. “Do contrário, nao se habilitará a con-
correr a uma cadeira de diretor financei-
ro”, comenta o gerente executivo de fi-
nanças e TI da recrutadora de executivos
Michal Page, Luiz Gustavo Mariano.
Quanto maior o grau de transparência nas
informações, mais positiva é a repercus-
são geral sobre a companhia, observa Iran
Siqueira Lima, presidente e um dos coor-
denadores do MBA de RI da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (Fipecafi). “Se um debentu-
rista for comunicado dos prêmios e encar-
gos na data correta, vai se sentir mais con-
fortável em ter papéis da empresa”.

Um departamento financeiro que con-
segue informar rapidamente o quanto foi
pago de dividendos e juros sobre capital
próprio nos últimos anos, ou que explique
prontamente o motivo das oscilações de
curto prazo dos ativos, demonstra possuir
um excelente sistema de informações ge-
renciais, detalha Lima. Para ser um bom
profissional de RI, a experiência em outras
áreas financeiras conta muito. Monica
Molina, da Bematech, conta que iniciou
sua vivência em RI em 2006, oriunda da
área de Tesouraria. Monica lembra que foi
nessa área que começou a negociar títulos
de dívida com os credores. “O RI está se
envolvendo cada vez mais com operações
estruturadas de captação de dívida, como
eurobonds e debêntures”, comenta.

Como o mercado de RI é relativamente
novo no Brasil, os primeiros profissionais

vinham de diversas áreas. Muitas vinham
da área de planejamento financeiro ou de
instituições financeiras, lembra Lima, da
Fipecafi. “O mercado amadureceu de
2004 para cá e as exigências dos profissio-
nais mudou”. O MBA da Fipecafi em RI
formou a sua primeira turma em 2001, diz
Lima. Até agora, seis classes foram con-
cluídas, disponibilizando 114 profissionais
e mais cinco estão em andamento. “Entre
formados e cursandos, temos algo em tor-
no de 225 participantes”, observa.

A ampliação de funções já está sendo
abordada nos cursos de formação. A fase
inicial das empresas, de abertura de capi-
tal ou associações com concorrentes, exi-
gia profissionais especializados em fusões
e aquisições, normalmente encontrados
em bancos de investimentos.

PROCURA AUMENTA
Mariano, da Michal Page, tem percebido
aumento da procura por esses profissio-
nais. As empresas começam a ter um pou-
co mais de confiança e preparam opera-
ções de captação de recursos. “No primei-
ro semestre o recrutamento ocorreu sob a
ótica da substituição de profissionais.
Neste segundo semestre a procura deve
ser para aumento de quadro”, observa. A
carteira de vagas da Michael Page para RI
foi de 10% do total no primeiro semestre, e
deve aumentar para 15% no segundo, es-
tima Mariano. A procura maior tem sido
no setor de construção civil.

“O mercado
amadureceu de
2004 para cá,
e as exigências
dos profissionais
mudaram”

IRAN SIQUEIRA LIMA,
presidente da Fipecafi
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