
O número de brasileiros com
acesso à internet atingiu a mar-
ca de 82,4 milhões ao final do
primeiro trimestre deste ano, se-
gundo levantamento do Ibope
Nielsen Online. Mas são poucas
as companhias listadas na bolsa
brasileira que já enxergaram es-
se potencial e se relacionam
com os investidores por meio
de redes sociais.
“As redes sociais podemapro-

ximar um público mais jovem,
que faz parte da geração Y, do
mercado de capitais brasileiro.
E as empresas ainda não perce-
beram que, se mantiverem um
canal direto comesse grupo, po-
derão atrair novos investidores
à sua base acionária”, acredita
Patricia Peck Pinheiro, especia-
lista em direito digital.
O desconhecimento dos in-

vestidores também explica a
baixa adesão das empresas às re-
des sociais. “Muitos não sabem
que os departamentos de rela-
ções com investidores da em-
presa na qual aplicamdisponibi-
liza esse canal de comunicação.
Já as áreas de relacionamento
com clientes investem cada vez
mais nessa ferramenta”, diz
Paulo Zanotto, professor do cur-
so de administração da ESPM.
O Bradesco, por exemplo,

contabiliza mais de 10 mil inte-
rações pormês no Twitter, Face-
book e blogs. A instituição fi-
nanceira tem quase 1 milhão de
fãs no Facebook e mais de 40
mil seguidores no Twitter. A
atenção dada pelo banco a este
canal chegou ao ponto de res-
ponder, com outro poema, a
um poema de um correntista
que havia informado a perda do
cartão no Twitter. “A comuni-
cação das empresas com os in-
vestidores por redes sociais tem
muito espaço para crescer, uma
vez ainda são poucas as que re-
conhecem seus benefícios”, diz
Roberto Gonzalez, professor da
Trevisan Escola de Negócios.
Entre as empresas que man-

têm umcanal exclusivo de rela-
cionamento com investidores
estão Petrobras, Itaú Unibanco,
Weg, Bematech, TIM, Cyrela e
Eletropaulo. As informações dis-
ponibilizadas vão desde distri-
buição de proventos, data de di-

vulgação de resultados trimes-
trais, reuniões com analistas,
convocação de assembleia, cota-
ção do ativo atémudança de di-
retoria e dados relativos à ofer-
ta de ações. Entre as que dispo-
nibilizam esse canal, algumas
não o atualizam— casos da Tec-
nisa (desde dezembro de 2010)
e a TAM (desde julho de 2009).
A construtora informou, emno-
ta, que prepara uma reformula-
ção de seus canais digitais de co-
municação com os investidores
e que, no segundo semestre, lan-
çará um novo site de relações
com investidores. “A nova pági-
na permitirá maior integração

comas redes digitais, que passa-
rão a ser atualizadas regular-
mente”, pondera a Tecnisa.
Contudo, a maioria das em-

presas ouvidas pelo Instituto
Brasileiro de Relações com In-
vestidores (Ibri) não utiliza mí-
dias sociais nas estratégias de co-
municação corporativa. Das 44
companhias que responderam à
enquete do Ibri, 33% não estão
em redes sociais. “Acredito que
muitas ainda não estão prepara-
das, ou temem algum problema
nessa relação”, diz o professor
da Trevisan.
A Comissão de Valores Mobi-

liários (CVM) entende que as
redes sociais são ferramentas
de comunicação como qual-
quer outra disponível no mer-
cado “e que sua utilização não
impacta nas obrigações nor-
mais das companhias aberta,
no que diz respeito à publica-
ção de fatos relevantes, regula-
mentados pela instrução CVM
nº 358.” ■

BRFoods planejacaptar US$ 250 milhões
Adriano Machado/Bloomberg
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Redes sociais são pouco utilizadas
na comunicação com investidor

FATO RELEVANTE

A CVM entende que
as redes sociais
são ferramentas de
comunicação iguais
a outras disponíveis
no mercado

As companhias que recorrem a essa ferramenta, como Petrobras, Bradesco e Eletropaulo, disponibilizam
informações referentes ao pagamento de dividendos, cotações e convocação de assembleias

TWITTER

Páginas para relacionamento com investidores
de algumas empresas

BAIXA CONEXÃO

Quase 60% das empresas não se comunicam
com seus investidores

18% 

@petrobras_ri

@bradesco_ri

@eletropaulo_ri

@ricyrela

@tecnisa_ri

@tim_ri

@oi_investors

@weg_ri

@ritamm4

@RIEmbraer

@itauunibanco_ri

@bematech_ri

mantêm conta específica na rede para a área de relações
com investidores (RI), tanto para a divulgação de informações 
quanto para o atendimento aos investidores

16% fazem parte das mídias sociais com conta específica para RI 
somente para a divulgação de informações

7%  utilizam mídias sociais sem conta específica para RI apenas
para monitorar conversas sobre a empresa e seus ativos 

25%  usam as redes sociais para outros fins, como marketing
e relações públicas

34% não utilizam as mídias sociais

Fonte: Ibri

A BRF Brasil Foods, maior produtora de alimentos do Brasil, tem
planos de fazer uma captação no valor de US$ 250 milhões com títulos
de 10 anos globais em dólar, segundo uma fonte ligada à operação.
A empresa deve vender os títulos de cupom 5,875% com rendimento
de 5,625%. A Brasil Foods vendeu US$ 500 milhões desses títulos
no mês passado. Banco do Brasil, HSBC, Itaú Unibanco e Santander
estão coordenando a operação, disse a fonte. Bloomberg
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




