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Pelo 12º ano consecutivo, a Deloitte e 
o Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores (IBRI) se reúnem para 
trazer ao mercado o mais abrangente e 
importante estudo associado ao universo 
de Relações com Investidores (RI)  
realizado no País.

A partir das percepções de dezenas de 
profissionais, atuantes em empresas dos 
mais diversos portes e setores, dedicamos 
esta edição a compreender como o RI 
está lidando com a veloz e implacável 
transformação pela qual o ecossistema 
financeiro e de investimentos está 
passando. Nesse contexto, quais práticas 
de aproximação com stakeholders têm 
sido adotadas? Qual o impacto dos canais 
digitais de comunicação na percepção 
de valor sobre a empresa? Quais são as 
habilidades necessárias para o profissional 
de RI do futuro?

O novo mundo do RI

Essas e outras questões, que figuram 
na pauta dos tomadores de decisão nas 
empresas, são analisadas neste estudo. 
Se há incertezas no atual cenário, este é, 
também, um momento de intenso uso 
de tecnologias e novas plataformas de 
investimento que estão impulsionando a 
entrada de uma nova geração interessada 
em investimentos de maior retorno. 
Esse ecossistema multifacetado torna 
necessário que o RI se prepare para uma 
transformação que já caminha a passos 
largos.

Tenha uma ótima leitura!

Ronaldo Fragoso
Líder do Centro de 
Excelência em Aspectos 
Regulatórios e Governança 
Corporativa da Deloitte 
Brasil

Guilherme Setubal
Presidente da Diretoria 
Executiva do IBRI

Edmar Prado Lopes Neto
Presidente do Conselho de 
Administração do IBRI
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Amostra e metodologia

 Presidente/CEO
 Diretor/Superintendente
 Gerente
 Supervisor/Coordenador
 Analista/Assistente

33

25

14

23

5
Cargo do respondente (em %)

 São Paulo
 Sudeste (exceto SP)
 Sul
 Norte e Centro-Oeste
 Nordeste

54

23

13

5
5

Região da sede da empresa (em %)64 empresas 
 respondentes

30% entre as 20 empresas  
de maior liquidez no Ibovespa

37% entre as 27 empresas  
do segmento N1

30% entre as 20 empresas  
do segmento N2

Representatividade da 
amostra na Bolsa de Valores
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 Menor que R$ 500 milhões
 Entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão
 Entre R$ 1 bilhão e R$ 2,5 bilhões
 Entre R$ 2,5 bilhões e R$ 5 bilhões
 Entre R$ 5 bilhões e R$ 7,5 bilhões
 Maior que R$ 7,5 bilhões

9

27

19
26

11

8

Receitas totais em 2018 (em %)

 Atividades financeiras
 Demais manufaturas
 Infraestrutura
 Serviços
 Tecnologia da informação e telecomunicações
 Agronegócio
 Construção e serviços
 Alimentos e bebidas
 Comércio

5 2

16

18

17

14

11

9

8

Setor de atuação (em %)

 Capital nacional
 Capital estrangeiro
 Capital misto

73

16

11

Origem do capital (em %)



6

Novo ecossistema das Relações com os Investidores

Início 

O novo mundo  
do RI

Amostra e 
metodologia

Estrutura da  
área de RI

Percepção  
de valor

Tecnologias 
emergentes

Perspectivas para o 
mercado de capitais

Novas 
regulamentações

Estrutura da área de RI

Dois terços dos entrevistados afirmaram 
que o líder de RI de sua organização 
está também à frente de outra área 
da empresa. Esse é um indicador da 
natureza interdisciplinar das Relações com 
Investidores, e também de que a estrutura 
das organizações brasileiras é enxuta para 
o relacionamento com acionistas e demais 
agentes de mercado.

Em mais da metade dos casos em que o 
líder de RI responde, também, por outra 
área na empresa, esse profissional está 
à frente da área financeira. Na sequência 
vem a área de controladoria, reforçando 
a sinergia da função de Relações com 
Investidores com as finanças. É comum 
que executivos de RI, em sua trajetória 
profissional, sejam oriundos de áreas 
relacionadas a finanças e contabilidade. 
Essas são funções em que a familiaridade 
com os números relacionados aos negócios 
são tão importantes quanto na função de 
Relações com Investidores.

Entre os líderes de RI que estão à frente de 
outra área na empresa, 12% conduzem as 
iniciativas de planejamento estratégico, o 
que revela que há um grupo de empresas 
que busca, por meio da estrutura 

Que área? (em %; respostas múltiplas)

Financeiro

Controladoria

Planejamento estratégico

Contabilidade

Comunicação

Governança

Fusões e aquisições

Comercial

56

16

12

9

9

7

7

5

 Sim
 Não

67

33

Líder de RI está à frente 
de outra área? (em %)

organizacional, aliar o relacionamento com 
investidores e acionistas aos objetivos de 
negócios da organização como um todo.
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Apesar dos desafios colocados pelo 
recente cenário econômico e de negócios 
no Brasil, houve um esforço das empresas 
participantes da pesquisa em preservar 
o seu capital humano, bem como em 
identificar talentos no mercado.

Três em cada quatro respondentes 
indicaram que o quadro de profissionais de 
Relações com Investidores de sua empresa 
manteve-se em 2018. Um quinto dos 
participantes da pesquisa revelou ainda 
que a equipe de RI aumentou no período, e 
apenas 5% indicaram ter havido diminuição 
no número de funcionários da área. Até 
o final de 2019, a expectativa é de que 
haja um aumento na equipe de RI em 25% 
das organizações pesquisadas, enquanto 
71% pontuaram que esperam manter o 
quadro de profissionais. Portanto, ainda 
que haja uma perspectiva de se incorporar 
tecnologias para automatizar e digitalizar 

processos, há uma preocupação das 
organizações em manter a sua estrutura 
organizacional para atender às demandas 
advindas da transformação digital do 
ambiente financeiro e de negócios.

A manutenção de sites, canal prioritário 
de comunicação entre a empresa e seus 
acionistas, é a atividade para a qual a 
área de Relações com Investidores das 
empresas pesquisadas mais contrata 
profissionais terceirizados. A assessoria de 
imprensa, responsável por operacionalizar 
o relacionamento com os veículos de 
comunicação e por estruturar a estratégia 
de comunicação e gestão da imagem 
da organização, é o segundo serviço 
para o qual a área de RI mais conta com 
profissionais externos especializados.

A colaboração de profissionais terceirizados 
contribui com a eficiência dos processos 

Equipe de RI na empresa

 Aumento     Manutenção     Diminuição

20

25

75

71

5

4

2018  

2019*

*  Expectativa

da área de Relações com Investidores, na 
medida em que permite que a organização 
tenha acesso, com menos recursos, a 
profissionais e práticas atualizadas com 
as tecnologias, abordagens e tendências 
mais avançadas do mercado. Na 
manutenção de sites, esse benefício se 
dá principalmente nas áreas técnicas e de 
operações de canais e ferramentas. Já na 
assessoria de imprensa e no desenho de 
uma estratégia de relacionamento com 
veículos de comunicação, uma perspectiva 
independente e externa à empresa pode 
apoiar o RI em gestão da reputação, 
alinhamento da mensagem e geração  

de uma percepção positiva da empresa  
no mercado, o que gera impacto no seu 
valor.

A redação de relatórios anuais (como 
os resultados e de sustentabilidade) e a 
produção de eventos ficam a cargo de 
profissionais terceirizados em cerca de 
um terço das empresas participantes. 
Conteúdos e eventos atrativos, que tragam 
discussões relevantes, com a profundidade 
e a transparência esperadas pelos públicos 
de interesse, são uma forma de a empresa 
reforçar a sua prática de relacionamento 
com os investidores.

Serviços terceirizados pela área de RI (em %; respostas múltiplas)

Manutenção de sites

Assessoria de imprensa

Produção de relatórios anuais

Organização de eventos

Manutenção de mídias sociais  

Produção de relatórios mensais/trimestrais

68

57

32

32

9

7



8

Novo ecossistema das Relações com os Investidores

Início 

O novo mundo  
do RI

Amostra e 
metodologia

Estrutura da  
área de RI

Percepção  
de valor

Tecnologias 
emergentes

Perspectivas para o 
mercado de capitais

Novas 
regulamentações

Percepção de valor

A gestão da percepção de valor de 
mercado de uma empresa por analistas 
e investidores é uma função complexa, 
que demanda do RI o estabelecimento 
de ferramentas e critérios consistentes 
e estruturados. É natural que o 
mercado tenha uma percepção de valor 
diferente sobre uma empresa do que os 
profissionais que nela atuam. No entanto, 
cabe ao RI promover o alinhamento dessas 
perspectivas por meio de práticas efetivas 
de comunicação, engajamento, resposta 
(feedback) e mensuração.

Um terço dos respondentes identificou 
haver uma grande lacuna entre a percepção 
do valor da empresa e a de analistas e 
investidores. Para efeito de comparação, 
na edição de 2014 desta pesquisa a 

porcentagem de respondentes que indicou 
haver uma grande lacuna naquele ano foi 
de 25% – o que revela que gerir a diferença 
na avaliação de analistas e investidores 
ainda é um desafio crescente para as 
organizações, especialmente em um 
cenário econômico incerto como o atual.

Diminuir a lacuna entre a percepção
de valor da empresa e a percepção 
de analistas e investidores depende 
sobretudo da capacidade da empresa de 
acompanhar a nova dinâmica da circulação 
de informações e de comportamento dos 
acionistas, para estabelecer sistemas, 
processos e plataformas eficazes por 
meio das quais indicadores quantitativos 
e qualitativos são analisados à luz da 
estratégia da organização.

 Sim, uma grande lacuna
 Sim, uma pequena lacuna
 Não
 Não têm certeza/Não aplicável

37

33

15

15

Há uma lacuna entre a percepção 
de valor de sua empresa e 
a percepção de analistas e 
investidores? (em %)
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Como forma de se aproximar de 
investidores, acionistas e demais 
stakeholders, a práticas mais adotadas são 
roadshows. Esse resultado revela que as 
organizações, em grande parte, adotam um 
modelo de relacionamento personalizado 
com os seus públicos de interesse. Em 
reuniões individuais, o pressuposto é o 
de que temas possam ser discutidos mais 
detalhadamente.

Os webcasts são ferramentas que podem 
ser valiosas no contexto de conectividade 
em que vivemos: transmissões são capazes 
de agregar um público importante que não 
teria disponibilidade de acompanhar uma 
apresentação ou reunião. Os encontros 
anuais e investor days complementam esse 
mosaico composto pelas práticas virtuais e 
presenciais mais adotadas.

O monitoramento de canais de conteúdos 
digitais que possam afetar a percepção de 
valor da organização é realizado, com muita 
ou pouca frequência, por mais de 70% dos 
respondentes, sugerindo uma preocupação 
das empresas em acompanhar a circulação 
de informações críticas nos canais em que 
ela se dissemina mais rapidamente.

Práticas adotadas de aproximação com stakeholders (em %; respostas múltiplas)

Roadshows

Webcasts

Encontros anuais

Investor days

Aplicativos

Conferências e reuniões

Campanhas com influenciadores digitais

Chatbots

Plataformas de educação financeira

E-mails e websites de RI

81

65

59

54

17

7

6

6

4

4

 Sim, com muita frequência
 Sim, com pouca frequência
 Não monitoram

32

39

29

Monitoram canais de 
conteúdos digitais que 
possam afetar a percepção  
de valor da empresa (em %)
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A circulação de notícias falsas não é algo 
novo. Há muito tempo, os profissionais de 
Relações com Investidores se deparam 
com esse problema, que pode impactar 
o valor de mercado da empresa. No 
entanto, a era digital tem colocado novas 
características e, consequentemente, 
novos riscos. A velocidade e a abrangência 
na disseminação de informações falsas 
potencializam o impacto dessas notícias 
tão fortemente que até um novo termo foi 
criado para esse fenômeno: as fake news.

Um quarto dos respondentes admitiu que 
sua empresa já sofrera, nos últimos três 
anos, com o impacto de fake news em seu 
valor de mercado. 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 falsas que possam afetar o valor 
de mercado da empresa – entre as quais, 
a maior parcela não tem essa política 
documentada ou formalizada. Quarenta e 
seis por cento não possuem essa política – 
no entanto, aproximadamente dois terços 
desse grupo pretendem adotá-la.

 Sim, documentada e formalizada
 Sim, mas não documentada ou formalizada
 Não, mas pretendem adotar
 Não, e não pretendem adotar
 Não sabem responder

 Sim
 Não
 Não sabem responder

29
67

16

2017

7

18

26

Área de RI tem política 
para evitar fake news  
(em %)

Sofreram fake news que 
pudessem afetar a percepção 
de valor da empresa nos 
últimos três anos (em %)
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Ações adotadas nos últimos anos (em % entre as empresas que investiram em 
novas ferramentas ou maneiras de trabalhar; respostas múltiplas)

Adoção e acompanhamento de  
indicadores de RI

Novas tecnologias para ampliar os canais de 
comunicação

Novos formatos de reporte

Atendimento segmentado a investidores

Investimento constante em compliance de RI

Fortalecimento do relacionamento com 
investidores de varejo

Melhorias na captação do valor percebido  
do mercado

Plataforma de atendimento ao investidor 
(ombudsman de RI)

Modelagem para apoiar operações de alta 
frequência

Inteligência de mercado

Nenhuma das anteriores

59

50

47

41

38

35

24

15

6

3

3
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Tecnologias emergentes aplicadas às 
Relações com Investidores
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 dessa tecnologia – 
exemplificada em recursos como analytics, 
robótica e inteligência artificial – ainda não 
chegou com força às áreas de RI.

Entre as práticas de inovação mais 
adotadas pelas empresas que investiram 
em novas ferramentas ou maneira de 
trabalhar estão: acompanhar indicadores 
de RI, implementar novas tecnologias para 
ampliar os canais de comunicação e utilizar 
novos formatos de relatório. Esse é um 
indicador de como as transformações na 
função de RI têm seguido principalmente a 
direção de acompanhar o atual dinamismo 
do mercado e também a de apoiar um 
processo de comunicação mais eficaz 
e personalizado com os públicos de 
interesse.

 Sim
 Não

69

31

Empresas que investiram em  
em novas ferramentas ou 
maneiras de trabalhar (em %)
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Apenas 8% das empresas entrevistadas 
aplicaram tecnologias de dados, 
automação e cognitiva na área de  
Relações com Investidores. A maior parcela 
– 62% – respondeu ainda não ter pensado 
a respeito da adoção dessas tecnologias 
para funções de RI.

Essas tecnologias podem ajudar a área de 
RI a captar e monitorar frequentemente 
o valor percebido do mercado sobre 
a sua organização, por meio do 
acompanhamento dos diversos canais de 
comunicação da empresa, o que ajuda a 
tornar mais eficientes as suas estratégias 
de captação.

 Já implantada para pequenos investidores
 Avaliando a implantação
 Ainda não pensaram a respeito
 Não sabem responder

80

10
46

Adoção de inteligência artificial 
para o atendimento a investidores 
(em %)

 Já implantadas e apoiam as decisões de RI
 Já implantadas, mas não apoiam as decisões de RI
 Avaliando a implantação
 Ainda não pensaram a respeito
 Não sabem responder

62

18

12 2 6

Adoção de tecnologias como 
analytics, robótica e inteligência 
artificial na área de RI (em %)

Oitenta por cento dos entrevistados 
destacaram ainda não ter pensado a
respeito da adoção de ferramentas de 
inteligência artificial no atendimento a 
investidores. A inteligência artificial pode 
ser especialmente útil para a melhoria da 
percepção de valor de pequenos acionistas 
e investidores, que se apresentam ao 
mercado de forma mais fragmentada.

Como será possível ver mais adiante neste 
relatório, a maior parcela de respondentes 
identificou um aumento no número de 
investidores pessoa física. Esse público, 
portanto, pode ser impactado por meio de 
uma estratégia robusta de comunicação 
e reporte apoiada em tecnologias 
emergentes.
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Para lidar com as transformações em curso 
advindas da evolução da tecnologia digital, 
o profissional de Relações com Investidores 
deve desenvolver não apenas habilidades 
técnicas, mas também as chamadas 
soft skills – aquelas que se relacionam 
a aspectos como comportamento, 
comunicação e liderança. Nesse sentido, 
o pensamento crítico é a habilidade 
mais buscada, entre os respondentes, 
para o RI do futuro. Na sequência, 
seguem empatados o domínio de línguas 
estrangeiras, o pensamento estratégico e 
a comunicação interpessoal – habilidades 
que se complementam com os recursos 
técnicos e tecnológicos para a construção 
de um perfil profissional apto a enfrentar 
os desafios e as ambiguidades do atual 
cenário de negócios.

Habilidades necessárias para o RI do futuro (em %; respostas múltiplas)

Pensamento crítico

Línguas estrangeiras

Planejamento estratégico

Comunicação interpessoal

Análise financeira

Proficiência em novas tecnologias

Inteligência emocional

Liderança e trabalho em equipe

Marketing digital

73

67

67

67

65

59

55

51

43
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Perspectivas para o mercado de capitais

Com a maior disponibilidade de plataformas, 
canais de informação e agentes de 
investimentos, além da manutenção da 
taxa de juros em um patamar baixo, o 
mercado de capitais e outras formas mais 
sofisticadas de investimentos passam a 
se tornar mais atraentes para as pessoas 
físicas. Nesse contexto, seis em cada dez 
empresas pesquisadas identificaram 
um aumento no número de investidores 
pessoa física – em grade parte impulsionado 
pelo acesso à informação e por aspectos 
macroeconômicos e de mercado.

A ampliação do mercado de capitais para 
as pessoas físicas no Brasil é uma bandeira 
antiga de muitos agentes de mercado, 
mas esbarra em aspectos culturais e 
estruturais do País. Vídeos, podcasts e 
aplicativos para smartphone são alguns 
formatos em que conteúdos de educação 
financeira têm sido feitos e consumidos. 
Muitos se desenvolveram no bojo do 
cenário de escassez da economia do País, 
no qual parte da população tem buscado 

informações sobre investimentos para além 
da caderneta de poupança. Nesse cenário, 
as empresas podem direcionar mais 
esforços para identificar oportunidades de 
relacionamento com investidores pessoa 
física para ampliar sua atratividade junto a 
esse público. Apenas 21% das empresas que 
identificaram crescimento de investidores 
pessoa física têm uma prática voltada à 
captação desse grupo de investidores, o 
que sugere ainda haver um importante 

espaço para um posicionamento mais ativo 
das organizações nesse sentido.

Considerando esse cenário desafiador, no 
qual a economia e os investimentos estão 

em compasso de espera, os RIs podem 
aproveitar o momento e se prepararem 
para atender ao crescimento de um público 
formado por pessoas físicas cada vez mais 
bem informadas.

 Sim
 Não

60

40

Houve crescimento de investidores 
pessoa física? (em %)

Fatores que impulsionaram o crescimento de investidores pessoa física (em %)

Maior interesse sobre o mercado de capitais

Popularização das plataformas de investimento

Baixa taxa de juros

Confiança na recuperação da economia

Aumento de agentes autônomos de investimento

Aumento de canais do YouTube sobre  
investimentos e finanças pessoais

Esforço dirigido na captação de investidores  
pessoa física

Maior concorrência entre corretoras

61

55

36

36

33

21

21

9
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As informações obtidas pelo RI sobre o 
mercado são repassadas ao conselho de 
administração, na maior parte das vezes, 
apenas quando se trata de algo relevante. 
Embora reflita uma vocação das áreas 
de Relações com Investidores em atuar 
de forma tempestiva, a estruturação de 
relatórios com frequência mensal ou 
trimestral é importante para posicionar 
as instâncias de governança corporativa 
em relação às questões sobre o mercado 
em que a organização atua. Assim, o 
conselho de administração poderá ter uma 
percepção mais precisa e contextualizada 
dos desafios de mercado, de forma 
contínua, para apoiar o seu processo de 
tomada de decisão. Mais uma vez, cabe 
destacar também o papel que a tecnologia 
pode oferecer para o aperfeiçoamento  
da eficiência dos processos de reporte  
e repasse de informações.

Em relação aos níveis executivos, 
esse reporte acontece de forma mais 
estruturada. As informações coletadas 
pela área de RI são enviadas, em mais 
de um terço dos casos, mensalmente 
ao presidente. Já para a diretoria e 
superintendência, o reporte é realizado, 

Frequência de envio de informações obtidas pela área de RI sobre o mercado (em %)

 Quando há informação relevante
 Quinzenalmente
 Mensalmente
 Trimestralmente
 Não repassam

20

25

40

22

18

18

39

6

28

47

32

16

21

36

25

11

6

25

12

14

18

8

2

10

25

21

5

4

Conselho de administração

CEO/Presidente

CFO/Diretoria

Superintendência

Departamentos operacionais

na maior parte das vezes, a cada quinze 
dias. Essa agilidade é um retrato do 
engajamento crescente que as lideranças 
têm buscado com a função de Relações 
com Investidores, bem como reflete a 
sinergia dessa área com os departamentos 
correlatos, como o de finanças.
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A atuação do RI pode se desmembrar 
em quatro papéis principais, que se 
complementam e se alternam de acordo 
com a necessidade da organização no 
momento. São esses papéis:
Estrategista: Provê uma liderança 
financeira para as tomadas de decisões 
alinhadas à estratégia de negócios.
Catalisador: Estimula iniciativas que 
contribuam para o alcance dos objetivos 
estratégicos e financeiros, criando uma 
cultura de gestão de riscos.
Operador: Garante o funcionamento 
dos processos com a utilização eficaz dos 
recursos financeiros da empresa.
Comunicador: Promove a divulgação de 
informações financeiras ao mercado

Papéis associados à área de RI (em %)
Estrategista 

Catalisador

Operador 

Comunicador 

 Muito associado   Associado   Pouco associado   Não associado

31

20

27

64

44

41

19

63

26

23

21

5

15

16

14

9

15

20

46

23

29

42

16

7

27

20

22

11

13

18

35

18

Presente

Futuro

Presente

Futuro

Presente

Futuro

Presente

Futuro

Entre os papéis mais associados pelos 
respondentes à área de RI atualmente está 
o de comunicador. A expectativa é, porém, 
de os papéis de estrategista e catalisador 
ganhem relevância no futuro para que 
esse profissional possa atuar em um 
ecossistema de negócios mais complexo  
e desafiador.

O papel de comunicador continua 
importante dentro do atual contexto de 
profusão de dados e canais de interlocução 
com o investidor. Por sua vez, o papel 
de operador tende a se tornar menos 
associado ao do RI, na medida em que 
ferramentas tecnológicas cumprem 
tarefas processuais antes atribuídas ao 
profissional.
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Novas regulamentações

Em 3 de janeiro de 2018, entrou em vigor 
na União Europeia a segunda etapa da 
Markets in Financial Instruments Directive 
(MiFID II). O objetivo da regulamentação 
é promover a segurança e a efetividade 
dos mercados financeiros, por meio de um 
novo código de conduta para os negócios, 
com padrões mais altos de transparência e 
divulgação de informações.

A norma proíbe a distribuição 
gratuita a clientes de relatórios sobre 
companhias feitos por profissionais de 
bancos e corretoras. De acordo com a 
regulamentação, os relatórios têm de ser 
vendidos, considerando a concorrência 
de casas independentes de análise. Por 
um lado, aos bancos e corretoras tornou-
se mais desafiador oferecer informação 

atrativa e de qualidade aos fundos e 
demais investidores. Por outro, a norma 
abre uma possibilidade de se ampliarem 
as fontes de informação produzidas e 
disseminadas de forma independente com 
o apoio da tecnologia.

Apesar de se tratar de uma 
regulamentação europeia, seu impacto 
na atual economia globalizada poderá 
também ser sentido no Brasil, uma vez 
que muitas das instituições financeiras que 
aqui operam têm origem ou atuam naquele 
mercado e replicam no País os mais altos 
padrões internacionais.

Entre os respondentes, a maior parcela 
(34%) afirmou não ter notado aumento 
na solicitação de informações adicionais 

em decorrência da entrada em vigor da 
MiFID II. Dezoito por cento identificaram a 
necessidade de fazer ajustes no modelo de 
atuação da empresa, tais como aumentar o 
contato direto com os seus investidores. Para 
13% houve um aumento nas solicitações 
de informações adicionais por corretoras, 
seguradoras e investidores estrangeiros.

A expectativa do mercado é a de que as 
mudanças advindas com MiFID II sejam 
percebidas e assimiladas pelas empresas 
nos próximos anos, impulsionadas pela 
adesão das empresas europeias e, 
posteriormente, das organizações com que 
elas fazem negócios. Vale pontuar ainda 
a necessidade de ampliação da estrutura 
e do orçamento que a adequação a essa 
regulamentação traz.

 Sim – Aumento na solicitação de informações
 Sim – Ajustes no modelo de atuação
 Não – Sem aumento na solicitação de informações
 Ainda não é possível ter uma percepção
 Não sabem opinar

 

34

11 13

1824

Houve mudança no acesso de 
estrangeiros com a entrada em 
vigor da MiFID II? (em %)
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Em setembro de 2018, a Comissão de 
Valores Mobiliários colocou em vigor a 
Instrução CVM 598, que estabeleceu um 
novo marco regulatório para a atividade  
de analista de valores mobiliários.

A instrução objetiva coibir potenciais 
situações de conflito de interesses no 
exercício da atividade de analista de valores 
mobiliários. Esse profissional, por exemplo, 
não pode obter ou manter registro como 
agente autônomo de investimento e tem 
prazos para negociar valores mobiliários 
que sejam objeto dos relatórios de análise 

que elabore. A norma também disciplina 
as formas de comunicação, publicidade e a 
linguagem utilizada por analista de valores 
mobiliários na sua interlocução com seus 
clientes e o público em geral.
 
Essa instrução coloca sob radar da CVM as 
casas de análise independentes, ou seja, 
instituições não relacionadas a bancos 
ou corretoras que vendem relatórios e 
recomendações de ações e títulos do 
mercado de capitais para investidores. 
Cabe ressaltar que essa é uma atividade 
em franca ascensão no Brasil, e que vai de 

 Já são importantes influenciadoras
 Ainda não são, mas serão importantes influenciadoras
 Não são e não se tornarão importantes influenciadoras
 Ainda não sabem opinar 

52

19

25

4

As casas de análise independentes... (em %) Conduta em relação às casas de análise independentes (em %; respostas múltiplas)

Estão recebendo solicitações dessas casas

Acompanham o conteúdo das principais casas

Estão entrando em contato direto com essas casas

Ainda não acompanham nenhuma dessas casas

Ainda não sabem opinar

30

25

23

16

21

encontro ao já identificado crescimento da 
demanda de investidores pessoa física por 
informações sobre investimentos. 

Mais da metade dos participantes da 
pesquisa reconhece que as chamadas 
casas de análise independente são 
importantes influenciadoras do mercado 
e um quarto acredita que, embora ainda 
não sejam, essas empresas se tornarão 
influentes. No entanto, apesar do apelo 
dessas casas independentes de análise de 
mercado na mídia e na publicidade, quase 
um quinto dos respondentes ainda não 

sabe opinar em relação à capacidade de 
influência dessas instituições.

Entre os respondentes, a conduta em 
relação às casas de análise independentes 
é, na maior parte das vezes, passiva: 30% 
disseram estar recebendo solicitações 
dessas instituições e apenas 25%  
acompanham os conteúdos e ações das 
principais casas. Menos de um quarto está 
entrando diretamente em contato com 
essas empresas, o que sugere uma postura 
de cautela em relação a essa atividade 
emergente.
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Acesse nossos canais digitais e conheça os conteúdos produzidos pela Deloitte 
sobre as principais tendências do ambiente de negócios.

Expediente

Pesquisa “Novo ecossistema das Relações com Investidores – Tecnologia  
e comunicação na era dos negócios digitais”

Liderança do projeto: Centro de Excelência em Aspectos Regulatórios  
e Governança Corporativa da Deloitte Brasil

Parceiro institucional: Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)

Pesquisa e relatório: Área de Research & Market Intelligence da Deloitte Brasil

O conteúdo deste relatório e todos os resultados e análises relacionados à pesquisa 
“Novo ecossistema das Relações com os Investidores – Tecnologia e comunicação 
na era dos negócios digitais” foram produzidos pela Deloitte Brasil e pelo IBRI.  
A reprodução de qualquer informação inserida neste relatório requer autorização 
expressa da Deloitte Brasil, com o compromisso de citação da fonte. Para mais 
informações, acesse www.deloitte.com.br.

   Website 
www.deloitte.com.br

  Portal da Mundo Corporativo 
www.mundocorporativo.deloitte.com.br

  Portal para investidores estrangeiros 
www.deloitte.dbbrazil.com.br

  Aplicativo Deloitte Brasil – Disponível para Android e iOS 
www.deloitte.com/app-deloitte-brasil

Mídias sociais

 deloittebrasil

 DeloitteBR

 company/deloitte-brasil

 deloittebrasil

 deloittebrasil

Canais digitais da Deloitte

https://www.facebook.com/deloittebrasil
https://twitter.com/DeloitteBR
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brasil/
https://www.instagram.com/deloittebrasil/
https://www.youtube.com/user/deloittebrasil
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