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Empresas que estão abrindo capital buscam, cada vez mais, por executivos especializados.  
 
Dominar finanças e ter habilidade para comunicação. Esses são os requisitos de um profissional 
que vem sendo bastante procurado, principalmente, por empresas que estão abrindo seu capital e 
lançando ações na bolsa de valores: o especialista em relações com investidores (RI). Em 2005, a 
procura por esse profissional aumentou 30% na Fesa Global Recruiters. E a tendência é de que, 
este ano, a demanda continue crescendo.  
 
Segundo Marina Yamamoto, Coordenadora do MBA em Finanças, Comunicação e Relações com 
Investidores da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), da 
Universidade de São Paulo (USP), mais de 30 empresas devem abrir capital na Bolsa de Valores 
de São Paulo (Bovespa) este ano. "Além disso, a comunicação eficiente da empresa com o 
mercado aumenta o nível de confiança e sua credibilidade", comenta. "Existe uma exigência cada 
vez maior do mercado para que as empresas apresentem bons níveis de governança corporativa e 
um diálogo transparente com analistas e pequenos investidores."  
 
Marcelo Braga, vice-presidente e sócio da Fesa, analisa o movimento de abertura de capital por 
parte das empresas como "uma maneira atrativa e inteligente para financiar sua expansão". Ele 
lembra que as organizações também têm procurado por executivos de RI para ampliar o 
departamento de relações com investidores, não apenas para criar uma nova área. "De maneira 
geral, as companhias procuram um gerente para coordenar o trabalho, subordinado ao diretor 
financeiro ou CFO (Chief Financial Officer)", explica.  
 
 
Quando a intenção é começar um trabalho de relacionamento com investidores, os profissionais 
com experiência na atividade são o alvo dos head-hunters. Por isso mesmo já existe uma "dança 
das cadeiras" no setor. Mas a boa notícia é que ainda existem poucos executivos com experiência 
ou especialização. "O profissional de RI não é tão comum", ressalta Braga.  
 
Para entrar na disputa por essas novas vagas, é necessário ter sólidos conhecimentos em 
finanças, entender de negócios e saber se comunicar muito bem. De maneira verbal e escrita. 
"Isso porque o profissional será responsável por toda a comunicação com o investidor. Terá que 
fazer apresentações e redigir documentos", explica o vice-presidente, da Fesa.  
 
A intimidade com os números é necessária para uma boa interpretação do balanço e para a 
análise das qualidades e defeitos da companhia, que lhe darão argumentos para lidar com o 
investidor.  
 
"Ter vivência internacional, experiência em planejamento estratégico e inteligência de mercado 
também conta na hora de selecionar quem ainda não atua como RI", diz Marcelo De Lucca, diretor 
da divisão de finanças da Michael Page. Ele confirma o aumento da demanda por executivos na 
área.  
 
"Existe sim um aquecimento nesse mercado a ponto de se procurar profissionais que nunca 
trabalharam com relação com investidores", comenta De Lucca. Nesse cenário, os que possuem 
histórico de atuação nas áreas de finanças, marketing e jurídica são os mais procurados. Para 
atrair essas pessoas, a remuneração oferecida é cada vez mais alta.  
 
Além da remuneração, De Lucca diz que o fato de o relações com investidores ser o porta-voz da 
empresa para o mercado, além de ser responsável pelas comunicações executivas e pelo 
relacionamento com os investidores, o cargo oferece uma grande exposição a todos os públicos da 
empresas. Isso torna a posição interessante por criar uma grande rede de relacionamento.  



"O cargo também gera uma grande bagagem de conhecimento", lembra. "É preciso dominar todas 
as áreas da empresa. Tem que conhecer operações, marketing, finanças, comercial."  
 
Um diferencial para quem tem interesse em se tornar um profissional em relações com 
investidores é a especialização. Desde 2001, a Fipecafi, em parceria com o Instituto Brasileiro de 
Relações com Investidores (IBRI), oferece o MBA em Finanças, Comunicação e Relações com 
Investidores.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 mar. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


