
1. Estrutura organizacional

recente cenário econômico e de negócios
no Brasil, houve um grande esforço das
empresas participantes da pesquisa
em preservar o seu capital humano de
Relações com Investidores, bem como

2. Fake news
Apesar da gravidade e dos riscos
envolvidos com a circulação de notícias
falsas, pouco mais de um terço das áreas
de RI pesquisadas conta com uma política
para evitar informações ou notícias
inverídicas que possam afetar o valor de
mercado da empresa.

Principais resultados da pesquisa
5. Tecnologia aplicada à RI
Há um esforço de grande parte dos
entrevistados em acompanhar o
desenvolvimento de novas tecnologias,
por meio do investimento em novas
ferramentas e formas de trabalhar.  No
entanto, a aplicação de tecnologias como

ainda não chegou com força às áreas de RI.
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Lacuna entre a percepção do valor da 
empresa e a de analistas e investidores 
(em %)

69% das empresas entrevistadas 
investiram em novas ferramentas 
e formas de trabalhar.
No entanto...

Apenas 8% aplicaram
tecnologias de dados, automação 
e cognitiva para funções de RI e  

62% ainda não pensaram
a respeito da adoção dessas 
tecnologias na área

Fatores que impulsionaram 
o crescimento de investidores
pessoa física
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Mais de 1/4 dos
respondentes admitiu que sua 
empresa já sofrera, nos últimos 
três anos, com o impacto de fake 
news em seu valor de mercado

6 em cada 10 empresas
 

um aumento de investidores 
pessoa física

de RI em 2018

75% mantiveram

20% aumentaram

5% diminuíram

25% das organizações

expectativa de aumentar a 
equipe de RI em 2019, enquanto 
71% pontuaram que esperam

3. Percepção de valor
Administrar a lacuna entre a percepção
do valor da empresa e a de analistas e

para as organizações.

4.Investidores pessoa física
Em um momento no qual os investimentos
estão em compasso de espera, os RIs
podem aproveitar para se prepararem
para atender às demandas de um
crescente público formado por pessoas
físicas cada vez mais bem informadas.


