OPINIÃO

A importância de um proﬁssional de RI no Governo
Recentemente a mídia veiculou que o Governo Federal estuda estruturar
uma área de Relações com Investidores com o objetivo de dialogar de
forma efetiva com o mercado. Na visão do Governo o trabalho focado dos
proﬁssionais de RI poderia ajudar na redução do custo de ﬁnanciamento
nas captações públicas no Brasil e no exterior, além de melhorar a imagem
de nosso país na comunidade de investimento internacional.
por GERALDO SOARES
Se o Governo realmente implantar uma área de RI deve ser parabenizado. É um início! Um primeiro passo que poderá contribuir para
a imagem e reputação de nosso país no exterior. Contudo, não basta
somente criar uma mão nessa estrada de via dupla. Todo dialogo
pressupõe interlocução! Ouvir é tão importante quanto falar.
Expor, esclarecer, ser transparente e prestar contas é tão importante quanto ouvir, reﬂetir e agir com base nas opiniões recebidas
pelo mercado. Os agentes do mercado opinam, criticam, sugerem
e contribuem para a melhoria da empresa, pois têm interesse direto na minimização de riscos da companhia. O mesmo vale para
o Governo! Cada sugestão e crítica deve ser ouvida e pensada.
Isso não implica que toda sugestão será implantada, mas que toda
sugestão será adequadamente reﬂetida e respondida.
Uma das máximas da proﬁssão de RI é: “O proﬁssional de RI é a
voz da empresa no mercado de capitais e a voz do mercado dentro da
empresa”. Nesse mantra da área de RI cabe ao proﬁssional ser a
voz do mercado no Governo, buscando atender às sugestões dos
agentes do mercado.
O proﬁssional de RI pode contribuir de maneira signiﬁcativa em
termos de disseminação do conhecimento e fornecer informações em linguagem acessível, dentro dos princípios de transparência, equidade, ouvidoria e melhores práticas. Ou seja, a área
de RI traz para o setor público a disposição para informar e leva a
percepção dos investidores para os fóruns de debate (comitês de
divulgação multidisciplinares) dentro do governo.
As iniciativas como “Investors Day” realizadas por governos são
importantes para fomentar o interesse pelo país por investidores
nacionais e estrangeiros e, também, para determinadas regiões
(Estados, Municípios) em parcerias público-privadas. Nesse contexto, os esforços governamentais para implementar a convergência
da contabilidade pública brasileira às normas internacionais (IPSAS
- International Public Sector Accounting Standards) resultarão em ganhos de modernidade, menor burocracia, avaliação mais realista de
ativos patrimoniais, sistemas de gestão integrados, padronização das
demonstrações contábeis e impactos positivos nas ﬁnanças públicas.
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A internacionalização dos mercados demanda avaliação contínua, buscando o entendimento das percepções dos investidores,
ao mesmo tempo em que é exigida do proﬁssional de RI a habilidade de exposição de maneira conﬁável, tempestiva e transparente. O proﬁssional de RI tem o papel também de gerenciar as
informações, compartilhando conhecimentos e experiências em
sua empresa (ou dentro do Governo) e tornando-se canal prioritário na comunicação com os investidores.
O trabalho deveria buscar reduzir o custo de captação nos lançamentos de títulos governamentais e manter bem informados:
investidores, agências de classiﬁcação de risco e outros públicos
estratégicos. Porque não criar um portal oﬁcial denominado
“Brazil For Investors” com o mesmo objetivo, informações qualitativas e quantitativas de um site de RI de empresas? Poderia
ser um Portal público em português/inglês com todas as informações que um RI no governo deveria transmitir aos agentes do
mercado e ao público em geral. Inclusive contendo uma parte
que seria dedicada aos novos projetos e oportunidades de investimentos. Os Pronunciamentos do CODIM poderiam ser úteis na
construção desse Portal.
O Departamento de RI no setor público pode contribuir para fortalecer a reputação de transparência e credibilidade, atrair maior
interesse do mercado e aumentar a visibilidade e a compreensão
do país pela comunidade ﬁnanceira local e internacional. Os proﬁssionais de Relações com Investidores podem auxiliar nosso país
a melhorar a transparência e prestação de contas no setor público,
bem como perceber as demandas do mercado investidor. RI
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