Relações com Investidores
Workshop de Relações com Investidores
Márcio Veríssimo*
Os profissionais de relações com
investidores têm a oportunidade de
participar no dia 30 de novembro,
próxima quarta-feira, na Bovespa, de
um evento informal e voltado,
especificamente, para a troca de
experiências entre os profissionais
dessa área de atuação.
O evento está dividido em 3 painéis
voltados para discutir assuntos
específicos.
O primeiro discutirá a atuação do
profissional
de
relações
com
investidores durante o processo de
emissão de ações no mercado. Dentro
desse escopo, serão debatidas quais
atividades devem ser implementadas
antes da emissão, as restrições à
comunicação com o mercado,
melhores práticas para roadshows
relacionados às emissões, entre outros.
Esse painel será mediado por um
banqueiro de investimento ligado a
diversas operações recentes de
abertura de capital e por diversos
profissionais de RI com experiência
em emissões.
O segundo painel tratará do
relacionamento entre o profissional de
RI e os seus analistas. Alguns tópicos
que devem nortear essa discussão são
o início de cobertura, se deve-se ou
não dar guidance, como manter um
relacionamento pró-ativo com seus
analistas, além de outros assuntos
relacionados.
Esse painel terá sua composição
invertida, pois será mediado por um
reconhecido profissional de RI e os
debatedores serão analistas do
mercado de capitais, tanto analistas de
corretoras (“sell-side), como de
fundos de investimento (“buy-side”),
promovendo assim uma interessante
visão do “outro lado”, ou seja, quais

são as principais dificuldades que os
analistas encontram quando entram
em contato com o RI das companhias.
Finalmente, o terceiro e último
painel será voltado para discutir um
item de crescente importância: o
investidor individual.
Os investidores individuais já foram
discutidos nessa coluna em mais de
uma oportunidade por representar uma
fatia crescente do volume do Bovespa.
Estima-se que hoje representem
aproximadamente 30% do volume
total negociado. Como os programas
de RI são estruturados para atender
principalmente
investidores
qualificados, o relacionamento com
investidores individuais é um novo
desafio por depender de outras formas
de contato, principalmente matérias
jornalísticas,
recomendações
de
corretoras voltadas para esse público,
fóruns de discussão na internet, entre
outros.
Esse painel terá como mediador o
presidente da Animec, que tem atuado
como defensora dos interesses dos
minoritários, inclusive investidores
individuais, e os debatedores serão
profissionais de RI de companhias
com planos de ação voltados para
investidores individuais e com uma
ampla participação desses em sua base
acionária.
Na platéia, o evento ainda conta
com a participação especial de
representantes da Linklaters e da
KPMG, que podem ser questionados
para dirimir dúvidas sobre questões
legais e contábeis, respectivamente.
Segundo Rodrigo Alves, gerente da
MZ Consult, companhia que está
organizando o evento: “Nosso
workshop é diferenciado porque o
formato de debate promove uma
saudável discussão entre as partes.

Além disso, por ser um evento
pequeno e altamente qualificado,
sempre buscamos integrar a própria
platéia no debate, ampliando a
interação, o que foi um fórmula de
muito sucesso nas edições anteriores.”
A composição dos painéis são um
atrativo a mais no evento. Formado
por profissionais de relações com
investidores e do mercado de capitais
relacionados aos assuntos abordados,
destaca-se a absoluta ausência de
provedores de serviços dos debates, o
que os torna absolutamente voltados
para discussão de tópicos de interesse
e não maçantes apresentações de
produtos.
A participação no workshop é
gratuita, mas as vagas são limitadas e
restritas a profissionais de relações
com investidores. Para solicitar uma
vaga,
basta
escrever
para
workshop@mz-ir.com,
informando
seu nome, companhia e telefone.
Aproveitem.
___________________
* Consultor, especial para Gazeta Mercantil
E-mail: mverissimo@gazetamercantil.com.br
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