
Portugal tem primeiro IPO em 5 anos

A linguagem tem que
ser mais segmentada
para que a atividade
da empresa seja
entendida. RI é área
estratégica. Se não
conhece o negócio,
pode ter dificuldade em
determinadas questões”

Quem são os seus
investidores
em potencial? Aqueles
que investem no seu
competidor ou no
mercado que você está.
O segredo é entender
o investidor que busca
sua empresa”
NeilAmereno
IMC Holding

Transparência, um bom canal de
comunicação com o mercado e
equipe qualificada. Estas são as
chaves para o sucesso no relacio-
namento com os investidores, se-
gundo executivos de quatro com-
panhias abertas que já receberam
o prêmio IR Magazine Brasil Awar-
ds, baseado na Sondagem Anual
de Relações com Investidores no
Brasil. A pesquisa procura identifi-
car as empresas brasileiras com
melhores práticas de RI.

“O site de RI é o primeiro conta-
to com a empresa. Por isso tem que
ser fácil de acessar e atualizado. Te-
mos um cardápio bastante amplo
de ferramentas que utilizamos para
a informação chegar ao investi-
dor”, diz Geraldo Santa Catarina,
diretor-financeiro e de RI da Ran-
don. A empresa recebeu este ano
dois prêmios: melhor website de RI
e melhor encontro com a comuni-
dade de analistas de investimentos.

Fundada em 1949, com sede
em Caixas do Sul (RS), a Randon é
uma empresa familiar que atua
nos segmentos de implementos ro-
doviários, veículos especiais e au-
topeças. “Além de trabalharmos

com uma equipe qualificada, te-
mos um sistema de tecnologia de
informação avançado e adotamos
a utilização de serviços de tercei-
ros sempre que é necessário, o
que foi uma inovação importan-
te”, afirmou o executivo.

Os encontros com analistas e
investidores são outro diferencial
do grupo. Santa Catarina infor-
mou que são realizados quatro
Randon Days por ano no país, que
contam com a participação de to-
do o corpo diretivo da compa-
nhia, levando informações e escla-
recendo dúvidas do mercado,
além de road shows internacio-
nais para aproximações com inves-
tidores estrangeiros.

Neil Amereno, diretor de RI da
IMC Holding, empresa do setor de
varejo de alimentação, enfatiza que
não adiantatentar enganaro inves-
tidor, tentando esconder fraquezas
da companhia. “Transparência é
muito importante. Difícil é estar
preparado para defender fraquezas
e isso faz a grande diferença entre
um ótimo profissional e um que é
apenas bom ou ruim”, diz Amere-
no, escolhido pela IR Magazine co-
mo o melhor executivo de RI (small
&mid cap)na premiação desteano.

A companhia iniciou suas ativi-
dades em 2006 e foi listada no No-

vo Mercado da BM&FBovespa em
2011. Desde então, abriu cerca de
100 novos restaurantes e integrou
sete companhias no Brasil, no Cari-
be e no México, totalizando 214 res-
taurantes próprios. “O primeiro
ano foi sofrido, quando olhamos a
performance do papel, liquidez e
percepções. Mas o segredo do su-
cesso é um pouco de tudo. Gente
boa, tecnologia e transpiração.”

“É preciso tratar o investidor
da mesma forma que tratamos o
cliente”, diz Fábio Costa, diretor
de relações com investidores da
JSL, de logística, empresa que fi-
cou entre as 30 com melhor pon-
tuação no Top 30 Brasil Awards
2013, da IR Magazine, assim como
a Randon. Ocuparam a 28ª e 19ª
posição, respectivamente.

Rodrigo Luz, gerente de RI da
Eternit, do setor de construção,
ressalta que a empresa foca na co-
municação com os investidores.
“O grande diferencial nosso é nos
momentos difíceis estar à disposi-
ção do mercado e não se escon-
der.” A Eternit foi eleita este ano a
melhor em RI para investidores in-
dividuais (small & mid cap).

Os executivos participaram de
evento promovido pelo Instituto
Brasileiro de Relações com Investi-
dores (IBRI), em São Paulo.

Portugal está se preparando para sua primeira oferta pública inicial,

ou IPO, em mais de cinco anos. O governo venderá 70% da

CTT-Correios de Portugal SA no mês que vem, o primeiro IPO desde

que a EDP-Energias de Portugal SA desmembrou sua unidade

de energia renovável em junho de 2008. O país está contando com

o IPO para reduzir sua dívida e seu déficit orçamentário. Bloomberg

RodrigoLuz
Eternit
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RI se aproxima de investidor

MERCADO ACIONÁRIO

RodrigoLuz,NeilAmereno,GeraldoSantaCatarinaeFábioCosta,profissionaisdeRI,contamossegredosdosucessoparaobomrelacionamentocominvestidores

Para executivos, empresas precisam saber se mostrar e falar a linguagem de seus diferentes acionistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Finanças, p. 22.
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