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Tema está sempre na pauta dos investidores, principalmente de fundos de investimento
internacionais; área de RI das empresas precisa de preparo para os questionamentos

O
assunto ainda é relativamente
novonoBrasil,jáqueentrouna
pauta há pouco mais de uma
década, mas já existem em-
presas “modelos” de susten-
tabilidade, com pesquisas so-

bre o tema e prêmios conquistados. Mesmo
assim,osprofissionaisaindaestãoseajustan-
do ao assunto e não é diferente para a área de
Relações com Investidores das empresas,
que são cada vez mais questionadas por in-
vestidores institucionais e minoritários.

“ORInãoprecisaserexpertemsustenta-
bilidade, assim como não é em contabilida-
de,masdeveestaratentoparatodasasações
da empresa nesse sentido”, explica Roberto
Gonzalez, diretor de Estratégia em Susten-
tabilidade da The Media Group. Na opinião
do especialista, a sustentabilidade ainda é
pouco explorada pela maioria das empresas
de capital aberto, com poucas exceções.
“Conheço o caso de uma empresa que só
passou a publicar relatório de sustentabili-
dade depois que foi questionada por uma
grande investidora pessoa física”, conta.

Gonzalez defende que o ideal seria que o
relatório de desempenho trimestral in-
corporasse as questões ambientais e so-
ciais. “Se faz parte da estratégia deveria
estar inserido em cada análise financeira.
Quando a capacidade de produção cresce,
o número de empregos e influência no
meio ambiente também. A empresa tem
que mostrar para o investidor como lida
com isso. Esse é o real conceito de uma
empresa sustentável”, defende.

Há bem pouco tempo atrás, a preocupa-
ção com a sustentabilidade e responsabili-
dade social não tinha a importância que tem
hoje com o mundo globalizado. “Sabemos
que as empresas fabris não têm como pro-
meter poluição zero, mas o RI tem um papel
relevante para mostrar a preocupação da
empresa em encontrar soluções modernas
para poluir menos e compensar os impactos
ambientais e sociais”, diz José Marcos Trei-
ger, autor do livro Relações com Investido-
res–AArte de se comunicarcomomercado
e de atrair investidores (Campus/Elsevier).

Treiger também acha interessante a
ideia de que os relatórios de resultados ab-
sorvam as informações relacionadas à sus-
tentabilidade e acha que os profissionais
devem ir além. Para ele, o assunto pode ser
mais bem explorado nos próprios sites. “A
sustentabilidade hoje faz parte da reputa-
ção mundial das empresas, já que aborda
justamente os riscos. Isso reflete na veia, ou
seja, na valorização da ação”, alerta. A ten-
dência, na opinião do escritor, é que as
áreas estratégicas de sustentabilidade, co-
municação e RI estejam sob o mesmo guar-
da-chuva e orientadas para a importância
de comunicar todos os stakeholders.

Paraseadaptaràsmudançasquevempela
frente e às exigências do mercado interna-
cional, os profissionais de relações com in-
vestidores devem estar antenados para as
mudanças climáticas em âmbito maior,
como a falta de alimentos e a pobreza. Se-
gundo Carlos Roberto Kassai, professor da
Fipecafi, cerca de 80 empresas brasileiras
publicam o modelo de relatório da Global
Reporting Initiative (GRI), atualmente o
mais completo e mundialmente difundido.
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No caminho da reputação sustentável

SUSTENTAB IL IDADE

“Os profissionais
deveriam ler e
decorar o relatório
Mudanças
Climáticas no Brasil
até 2050, para
educar a empresa”

“O RI não precisa
ser expert em
sustentabilidade,
assim como não
é em contabilidade,
mas deve estar
atento para todas
as ações da empresa
nesse sentido”

Existem, também, algumas empresas
que apontam as informações dos relató-
rios de sustentabiidade nas notas explica-
tivas dos balanços, o que também é bas-
tante recente. “Existem relatórios exten-
sos e completos que podem ajudar nessa
imersão dos profissionais sobre o tema.
Temos inclusive o relatório “Mudanças
Climáticas no Brasil até 2050”, que os pro-
fissionais devem ler e decorar para educar
a empresa”, desafia o professor.

IMPACTO NO VALOR DA AÇÃO
O RI é o grande de porta voz da compa-
nhia, no sentido de alimentar as deman-
das e atender às dúvidas dos investidores.
Para Denise Hills, superintendente de
Sustentabilidade do Itaú Unibanco, os tra-
balhos de sustentaibilidade se cruzam
constantemente com RI porque impactam
financeiramente. “O investidor é o maior
interessado, porque essas iniciativas re-
fletem diretamente no valor da ação.”

O superintendente de RI do Itaú Uni-
banco, Geraldo Soares, comenta que o

mercado de capitais tem o hábito de ante-
cipar as tendências e foi o que aconteceu
com a sustentabilidade, que está na pauta
das empresas desde o lançamento do Dow
Jones Sustainability Indexes (DJSI), há 11
anos. De acordo com Soares, a área de RI é
sempre muito questionada, principal-
mente por fundos internacionais, e por
isso precisa estar preparada e alinhada.
“Já fomos questionados se tínhamos ne-
gociação ou empréstimos para o Sudão.
Isso mostra a preocupação mundial com a
questão social e ambiental”, comenta
Soares, que acaba de lançar uma publica-
ção voltada à área, Comunicação no Mer-
cado Financeiro: Um Guia para Relações
com Investidores (Saraiva).

Mesmo que as empresas ainda não con-
sigam tangibilizar as ações de sustentabi-
lidade, o profissional de Relações com In-
vestidores já percebe os ganhos de seguir a
cartilha sustentável. Justamente por isso,
está mais atento para iniciativas que pro-
porcionem o crescimento da companhia
na área econômica, social e ambiental.
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