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Resumo 
As Relações Públicas (RP) é uma área que permite ao seu profissional trabalhar em várias 
frentes, bem como é um campo o qual se amplia sempre que o mercado em que uma 
organização atua elege mais um público como de interesse. Com a abertura de capital das 
empresas, emerge os investidores como um importante stakeholder e surge a função das 
Relações com Investidores (RI). Assim, este trabalho objetiva demonstrar como as RP e RI 
possuem atividades bem próximas e, portanto, aquela pode atuar com esta de forma bastante 
eficaz, uma vez que possui domínio do instrumental da comunicação e o conhecimento do 
gerenciamento de públicos. Igualmente mostra as RP como origem das RI e como essas áreas 
se distanciaram. Para tanto, foi empreendia uma pesquisa descritiva teórica acerca das RP, do 
conceito de público, das RI e como RP e RI se aproximam e se distanciam. 
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Considerações Iniciais 

 

As Relações Públicas (RP), como campo do saber, abrangem uma afinidade de 

áreas/expertises (Relações com: Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Imprensa; 

Governo; Comunidades, Órgãos Ambientais, Investidores etc.), atividades, 

funções/cargos e até nomenclaturas (vide Resolução 43 do CONFERP). Algumas dessas 

são exercidas apenas em outros países e chegavam aos estudiosos e estudantes desta 

habilitação da Comunicação Social, unicamente, a partir da teoria importada encontrada 
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em compêndios traduzidos para a língua vernacular ou lidos ainda em sua língua de 

origem. 

 

Entretanto, a atividade de RP, exercida em solo brasileiro, está em constante 

crescimento e expansão, adequando-se às demandas latentes e existentes no mercado 

demandante e contratante de seus serviços.  Assim, com a abertura de capital das 

organizações, surge um novo/antigo segmento de atuação que se encaixa perfeitamente 

ao descritor do conhecimento/expertise dos relações-públicas, esse segmento é 

conhecido como Relações com Investidores (RI).  

 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é conhecer, aproximar e entrelaçar essas duas 

áreas (RP e RI), provando que esta é oriunda daquela, bem como mostrar onde essas se 

distanciam ao longo do tempo. 

 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva teórica, buscando-se o atingimento 

desse objetivo. Assim, esse artigo começa como uma revisão teórica do que vem a ser: 

as RP, os públicos de interesse e, por fim, as RI. Depois, é apresentado onde acontece os 

entrelaces e o distanciamento entre esses dois campos do saber e de mercado. Por fim, 

são levantadas algumas considerações finais oriundas dessa breve e introdutória 

reflexão proposta neste artigo.  

 

Relações Públicas (RP) 

 

A Associação Brasileira de Relações Públicas – ABRP (1955) conceitua este campo do 

saber humano como sendo “[...] o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da 

alta administração para estabelecer e manter a compreensão mútua entre a organização e 

todos os grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente”. Andrade (1983, p. 41) 

assevera que  

 
[...] nessa definição aparece a mutualidade de entendimento entre uma 
organização e seus diversos públicos, bem como a característica de 



  
 

função administrativa dada às Relações Públicas. Outro aspecto, não 
menos interessante, é o que observa tratar-se de uma atividade ligada à 
alta administração de uma empresa, seja ela pública ou privada. Essa 
definição foi reproduzida, com pequenas alterações, no Decreto n. 
63.283, de 26 de setembro de 1968, que aprovou o regulamento da 
profissão de Relações Públicas no Brasil. 

 

Para Philip Lesly (2002, p. 3), a melhor definição de RP está focada no “[...] como 

ajudar uma organização e seus públicos a mutuamente a se adaptar uns aos outros”. 

 

A Resolução nº 43 do CONFERP, em seu Artigo 1º, no Parágrafo 2º, determina que as 

“Relações Públicas são definidas como uma filosofia administrativa organizacional, 

com funções administrativas de direção e de comunicação, independentemente de 

nomenclaturas de cargos e funções que venham a ser adotadas”. Enquanto que, ainda no 

mesmo Artigo, há a seguinte deliberação 

 
§ 3º – Relações Públicas caracterizam-se pela aplicação de conceitos e 
técnicas de: 
I) comunicação estratégica, com o objetivo de atingir de forma 
planificada os objetivos globais e os macro-objetivos [sic] para a 
organização; 
II) comunicação dirigida, com o objetivo de utilizar instrumentos 
para atingir públicos segmentados por interesses comuns; 
III) comunicação integrada, com o objetivo de garantir a unidade no 
processo de comunicação com a concorrência dos variados setores de 
uma organização. 

 

Mais adiante, mais especificamente no Artigo 3º, foram explicitadas as funções inerentes e 

privativas da atividade profissional das Relações Públicas, as quais são: 

 
1)  elaborar, coordenar, implantar, supervisionar e avaliar: 
a) planejamento estratégico da comunicação; 
b) comunicação corporativa; 
c) campanhas institucionais de informação, integração, 
conscientização e motivação dirigidas a público estratégico e à 
informação da opinião pública e em apoio à administração, recursos 
humanos, marketing, vendas e negócios em geral; 
2) coordenar, implantar, supervisionar, avaliar, criar e produzir 
material que, em essência, contenha caráter institucional da 
organização e se enquadre no escopo da comunicação organizacional 
e são conhecidos por newsletters e boletins informativos eletrônicos 
ou impressos, house-organs, jornais e revistas institucionais de 



  
 

alcance interno ou externo, relatórios para acionistas, folhetos 
institucionais, informações para imprensa, sugestões de pauta, 
balanços sociais, manuais de comunicação, murais e jornais murais; 
3) elaborar planejamento para o relacionamento com a imprensa: [...] 
4) desenvolver estratégias e conceitos de comunicação institucional 
por meios audiovisuais, eletrônicos e de informática, Internet e 
Intranet; 
5) definir conceitos e linhas de comunicação de caráter institucional 
para roteiros e produção de vídeos e filmes; 
6) organizar e dirigir visitas, exposições e mostras que sejam do 
interesse da organização. 

 

Resumidamente, pode-se declarar que as principais funções das Relações Públicas são: 

• informar a respeito de alguém ou de algum grupo em específico a outras pessoas ou 

outros grupos; 

• dizer a um grupo o que os outros pensam dele; 

• auxiliar a um grupo a determinar o que deve fazer para obter a boa vontade dos 

demais; 

• planejar meios para se conseguir essa boa vontade; 

• desenvolver atividade que foram criadas para alcançar esse fim; e, 

• antes de mais nada, ser formadora de uma imagem positiva da empresa junto aos 

seus vários públicos.   

 

Quanto ao objetivo principal das RP, pode-se afirmar que é o de convergir num ponto 

comum os esforços de grupos diferentes, de modo que esses se entendam melhor e mais 

rapidamente. Detalhando esses objetivos a serem concretizados pela atividade das RP, 

Lesly (2002, p. 13) destaca os seguintes: 1) desenvolver o prestígio ou imagem favorável e 

seus benefícios; 2) promover produtos e serviços; 3) detectar e lidar com diversos assuntos e 

oportunidades; 4) determinar a postura da organização ao lidar com seus públicos; 5) 

desenvolver a boa vontade de empregados ou membros, de acionistas ou membros do 

Congresso, de fornecedores, do governo, de todas as partes ligadas ao mesmo ramo, de 

revendedores e atrair outros revendedores e/ou clientes e simpatizantes; 6) prevenir e solucionar 

de problemas de mão-de-obra; 7) promover a boa vontade de comunidades onde a organização 

tenha unidades; 8) resolver mal-entendidos e preconceitos; 9) antecipar ataques; 10) 

desenvolver a habilidade em atrair a melhor mão-de-obra; 11) educar o público no uso de um 

produto e/ou em relação a um ponto de vista; 12) investigar a atitude de diversos grupos em 



  
 

relação à organização; 13) formular e direcionar políticas; 13) promover a viabilidade da 

sociedade dentro da qual a organização funciona; e 14) direcionar o sentido das mudanças.  

 

Ao se pensar as RP, na atualidade, sabe-se que essa envolve a completa análise e 

compreensão dos fatores que influenciam as atitudes dos públicos em relação a uma 

organização, seja esta privada, pública ou do terceiro setor. A partir dessa realidade, 

Lesly (2002, p. 10) aponta oito fases (esquematizadas na Figura 1) para o trabalho a ser 

executado pelos relações-públicas, são elas: 

 
1. Analisar o clima geral de atitudes e a relação da organização com o 

seu universo. 
2. Determinar a atitude de qualquer grupo em relação à organização. 
3. Analisar o estado das opiniões. 
4. Antecipar problemas potenciais, necessidades e oportunidades. 
5. Formular políticas. 
6. Planejar os meios de melhorar a atitude de um grupo. 
7. Executar as atividades planejadas. 
8. Respostas, avaliações e ajustes. 

 

Figura 1 – Natureza e papel de Relações Públicas 

 
Fonte: LESLY, 2002, p. 11. 

 

A Figura 1 igualmente apresenta um esquema do processo otimizado de Relações 

Públicas, o qual “É contínuo, não-orientado para ocorrências específicas ou objetivas; 



  
 

interativo, com cada fase afetando a concepção e execução de cada outra fase; assim 

como equilibradamente proporcional, com nenhum elemento [...] sendo predominante” 

(LESLY, 2002, p. 12). Assim, sabe-se que, no dia a dia, os relações-públicas trabalham 

com as atividades ilustradas na referida figura, bem como esse labutar deve ocorrer de 

forma cíclica (passando-se por todas as fases) e ininterrupta. 

 

Sabe-se ainda que confusões têm sido empreendidas tanto por causa da grande 

amplitude daquilo que as Relações Públicas compreendem, como já foi mencionado, 

quanto pelo uso de uma variedade de termos usados como substitutos ou eufemismo – 

assim como aqueles focados em assuntos: corporativos (ou de destaque em uma 

organização), externos ou referentes aos seus públicos de interesse. Dessa forma, a 

Figura 2 termina por demonstrar sucintamente o universo de atuação das RP. 

 
Figura 2 – Universo das Relações Públicas 

 
Fonte: LESLY, 2002, p. 12. 

 

Observa-se que os públicos são itens valiosos para que o processo de Relações Públicas 

se concretize, pois será a partir desses que os trabalhos serão planejados e 



  
 

operacionalizados. Daí, importância do estudo e entendimento desses grupos e isso é o 

que será feito na próxima seção deste artigo. 

 

Públicos 

 

As Relações Públicas, como sua própria designação indica, trabalham com públicos. 

Portanto, faz-se necessário entender o que vem a ser esses. Herbert Blumer (1987, p. 

181) o designa como sendo  

 

[...] um	   grupo de pessoas: a) que estão envolvidas em uma dada 
questão; b) que se encontram divididas em suas posições diante dessa 
questão, e c) que discutem a respeito do problema [...] A presença de 
uma questão, de discussão e de uma opinião coletiva constitui a marca 
do público. 

 

Segundo Andrade (2005, p. 41), o público é definido como sendo 

 
O agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou grupos sociais 
organizados, com ou sem contiguidade física, como abundância de 
informações, analisando uma controvérsia, com atitudes e opiniões 
múltiplas quanto a solução ou medidas a ser [sic]  tomadas perante 
ela; com ampla oportunidade de discussão, e acompanhando ou 
participando do debate geral por meio de interação pessoal ou dos 
veículos de comunicação, à procura de uma atitude comum, expressa 
em uma decisão ou opinião coletivas, que permitirá a ação conjugada.  
 
O público pode ser amplo ou restrito, efêmero ou duradouro tendo em 
vista a grandeza, a complexidade, a importância e o interesse das 
questões levantadas para a discussão pública.  

 

Sabe-se, entretanto, que vocábulo “público”, para as RP, adquire uma significação 

especial, pois se refere aos grupos de indivíduos cujos interesses comuns são atingidos 

pelas ações de uma organização, instituição ou empresa, da mesma forma que os atos 

desses agrupamentos se refletem igualmente na organização.  

 

Ainda cabe salientar que o entendimento o qual se tem acerca da noção do termo 

“público” para as Relações Públicas coincide que o que se denomina de stakeholder. 



  
 

Rocha (2010, p. 6) define esse último termo como sendo “[...] os públicos de interesse, 

grupo ou indivíduos que afetam e são significativamente afetados pelas atividades da 

organização [...]”. Esses stakeholders mantêm uma relação constante de mão dupla de 

interesses e pressão com a organização a qual ele esteja se relacionando. 

 

Relações com Investidores (RI) 

 

A profissão denominada de Relações com Investidores (RI) já era exercida no Brasil 

desde a década de 1970, contudo, essa atuação acontecia de forma complementar a 

outras atividades dos executivos. Mais especificamente em 1976, por uma exigência da 

Comissão de Valores Imobiliários (CVM), foi estipulado a obrigatoriedade de 

manutenção de uma Diretoria de Relações com o Mercado (DMR), cuja denominação 

hodierna, em todas as empresas de capital aberto, passou a ser Diretoria de Relações 

com Investidores.  

 

Desde os anos 90 do século passado, “[...] o cargo vem evoluindo de apenas uma 

posição para cumprir obrigações legais para um profissional mais completo e dedicado 

ao relacionamento com investidores” (IBRI et al, 2012, p. 7). 

 

Para William Mahoney (apud VALENTE, 2010, p. 97), um dos percussores da 

atividade de RI nos Estados Unidos, o mercado, nesta área, de maior destaque no 

mundo 

 
O trabalho do profissional de Relações com Investidores – de fazer o 
marketing das empresas abertas junto a investidores – combina as 
aptidões de especialistas em relações públicas com as de planejador de 
mídia, analista financeiro e estrategista de operações na empresa. 

 

No entendimento de Valente (2010, p. 96), o profissional das RI deve possuir “[...] 

conhecimentos e aptidões multidisciplinares [...]”. Esses perpassam sobre finanças, 

marketing, comunicação, legislação societárias, contabilidade, regulação por órgãos 

reguladores setoriais e comissões de valores mobiliários para o atendimento das 



  
 

exigências legais e preservação do acionista. Essa teórica ainda evidencia que as 

estratégias e técnicas, inerentes a área da Comunicação Corporativa, devem ser 

amplamente usadas pelos RI, citando algumas dessas como: reputação; propaganda; 

comunicação: interna, com o governo, de risco e em situação de crise; sustentabilidade e 

assessoria de imprensa. 

 

O IBRI et al (2012, p. 8) define as RI como sendo 

 
[...] um conjunto de atividades, métodos, técnicas e práticas que, direta 
e indiretamente, propiciem a interação das áreas de Contabilidade, 
Jurídica, Planejamento Estratégico, Comunicação, Marketing e 
Finanças, com o propósito de estabelecer uma ligação entre a 
administração da empresa, os acionistas (e seus representantes) e os 
demais agentes que atuam no mercado de capitais integrando a 
comunidade financeira nacional e internacional. 

 

Dessa forma, sabe-se que cabe às Relações com Investidores  

 
[...] atuar não somente como fornecedor de informações da companhia 
aos públicos estratégicos como também alimentar a companhia com 
retorno (feedback) do mercado, trazendo a expectativa e demais 
informações do mercado, o resultado desse trabalho é o 
aperfeiçoamento das práticas internas e o melhor atendimento às 
demandas do mercado (IBRI et al, 2012, p. 8).  

 

Vale ressaltar que, como outras áreas estratégicas dentro das organizações, melhorar e 

manter atualizada a de RI termina por significar um diferencial de qualidade para 

imagem corporativa e, posteriormente, para a construção de uma reputação empresarial 

Igualmente, tem-se consciência que um programa de RI bem planejado e estruturado 

contribui para o esclarecimento de eventuais ruídos de comunicação entre a organização 

e seus diversos públicos, cujo o foco principal serão os investidores.  

 

Soares, Almeida e Vergili (2010, p. 33) ainda destacam “Cabe ao RI esclarecer a todos 

os agentes a estratégia e tática da companhia, utilizando vários instrumentos e 

iniciativas, para que a tomada de decisão seja sempre do investidor em ações”.  

 



  
 

Ainda para esses mesmos estudiosos, “O profissional de Relações com Investidores se 

expõe cada vez mais a todos os públicos estratégicos, ao divulgar, expor, falar, 

esclarecer, ser transparente, tirar dúvidas, ouvir, enfim, realizar a comunicação 

corporativa com a sociedade como um todo” (SOARES; ALMEIDA; VERGILI, 2010, 

p. 34). 

 

Como já se está mencionando o termo público, cabe entender quais são os importantes 

para a feitura de um trabalho de RI. Assim, têm-se os seguintes: 

 

[...] analistas, gestores de fundos e pessoas físicas que buscam 
alternativas de investimento, em conjunto usualmente denominados 
investidores. [...] a comunidade de investidores é o público-alvo dos 
profissionais de RI, sendo fundamental que as suas demandas sejam 
constantemente identificadas, prezando sempre pela correta 
comunicação dentro dos princípios éticos da profissão (IBRI et al, 
2012, p. 9).  

 
José Marcos Treiger, autor do livro Relações com investidores: a arte de se comunicar 

com o mercado e de atrair investidores e um dos profissionais precursores da atividade 

de RI no Brasil,  

 
[...] destaca que relações com investidores é uma atividade estratégica, 
combinando práticas de comunicação corporativa, finanças e 
marketing, de modo a fornecer ao mercado informações relevantes e 
precisas sobre o desempenho da empresa, além de manter um canal de  
comunicação de mão dupla com o mercado financeiro, o que lhe 
permite aprimorar constantemente sua credibilidade. E, por mais que a 
companhia possua uma equipe de RI competente e preparada, nem 
tudo ela conseguirá ouvir do mercado. Há a necessidade de 
intermediários nessa “relação de mão dupla”, uma vez que 
inevitavelmente a outra ponta pode se sentir constrangida em criticar 
diretamente a equipe de RI ou determinada prática4. 

 

                                                
4 PRAES, Paulo Henrique. Acreditem, a velha (e boa) comunicação ainda dá resultado. Disponível 
em: 
http://globalri.com.br/artigos/Artigo%20Velha%20%28e%20boa%29%20comunica%C3%A7%C3%A3o.
pdf>. Acesso em: 27 maio. 2014. 



  
 

Por fim, Treiger ainda afirma que se “Você quer mais interação? Invista em ferramentas 

que realmente lhe trarão retorno [...]”5. 

 

Para o IBRI et al. (2012, p. 10), as atribuições básicas da área de RI são as seguintes: 

 

• Atuação como porta-voz da companhia na comunicação com o 
mercado e a imprensa, seja esta especializada ou não. 

• Relacionamento com os órgãos reguladores, entidades e instituições 
do mercado, bolsas de valores e mercados de balcão. 

• Otimização e diversificação da base acionária. 
• Avaliação contínua das respostas do mercado à atuação da 

companhia e promoção de reflexão interna com outras áreas da 
empresa. 

• Contribuição para definir a estratégia corporativa e geração de ideias 
que agreguem valor. 

• Desenvolvimento de cultural de companhia aberta junto ao público 
interno. 

• Integração do programa de comunicações entre as diversas áreas da 
empresa. 

• Planejamento e execução da rotina de divulgação de informações 
periódicas e eventuais. 

• Acompanhamento das avaliações/análises feitas sobre a companhia, 
bem como das condições de negociação dos valores mobiliários da 
empresa. 

• Coordenação e acompanhamento dos serviços aos acionistas e 
respectivas assembleias. 

• Reuniões públicas e individuais com analistas de investimentos, 
acionistas e investidores potenciais. 

 

Enquanto que Soares, Almeida e Vergili (2010, p. 34) advogam que o profissional de RI  

 
[...] atua na comunicação efetiva com todos os públicos estratégicos, 
sejam eles individuais ou institucionais, e carrega como fator-chave a 
proatividade na comunicação aberta e pública. Visa a esclarecer as 
informações divulgadas publicamente e/ou minimizar eventuais 
dúvidas/boatos sobre a empresa; o trabalho deve ser planejado e 
consistente, no qual a ação e a reação constantes e instantâneas. 
Utiliza toda a forma de Comunicação Corporativa existente, mas sem 
esquecer o contato direto com os investidores e analistas de 
investimentos. 

 

                                                
5 Idem. 



  
 

Deve-se, todavia, salientar que, ao se direcionar para todos esses públicos de interesses 

e interessados, sabendo-se que cada um é possuidor de linguagens peculiares e 

necessidades de informações próprias (destacando-se, aqui, os investidores), o RI, 

visando desempenhar a sua função de forma eficiente e eficaz, deve moldar o teor e a 

linguagem das informações de acordo com a características essenciais de um cada um 

desses stakeholders.  

 

Assim, pode-se dizer que urge a necessidade e a preocupação de se identificar situações 

e momentos adequados para as divulgações das organizações em consonância com a sua 

atuação tática e o interesse dos negócios, sabendo-se que a mensagem necessita ser 

mantida em permanente consistência com esses públicos e a estratégia de comunicação 

deve ser adaptada com base nos stakeholders que se pretende atingir. 

 

Onde as RP e as RI se entrelaçam e se afastam... 

 

Por ter como uma das suas principais funções a construção e a manutenção de 

relacionamento utilizando ferramentas de comunicação, o profissional das Relações 

Públicas deve ganhar espaço num mercado de trabalho em expansão, como já foi 

mencionado, o qual é o das relações das organizações com os investidores.  

 

Esses campos de atuação profissional e do conhecimento – as RP e as RI – se 

entrelaçam em três pontos significativos, que são: 1) criação e gerenciamento de 

relacionamento; 2) necessidade de divulgar e receber informações fidedignas; e 3) uso 

do instrumental de comunicação dirigida. Vamos, então entender como cada uma dessas 

se processa. 

 

O primeiro é justamente o ponto em que as RP origina as RI: ambas trabalham com 

relações, criando-as e gerindo-as. Como o próprio nome indica (RP = relações com 

públicos), gerenciar relacionamentos igualmente é uma função essencial da área das RP. 

A ideia de relação pressupõe dois pólos/agentes que, neste caso, são os investidores 

numa extremidade e a organização em outra, como mediador está o profissional de 



  
 

Relações Públicas, que dada as especificidades do público investidor, recebeu uma outra 

designação: a de Relações com Investidores. 

 

Esse primeiro ponto conduz ao segundo: esses dois extremos precisam de informações 

acerca de si e do mercado no qual estão inseridos e mais uma vez serão os RP/RI que os 

munirão desses dados. 

 

Por fim, chega-se ao terceiro ponto, ponderando-se que as RI precisam conhecer o 

ferramental da comunicação dirigida para poder dialogar e alcançar os seus stakeholders 

e o profissional que melhor domina esses instrumentos são justamente os RP.  

 

Ainda cabe compreender como duas áreas tão entrelaçadas em algum momento 

terminaram por se afastar. Vamos então entender como esse cenário foi construído. 

 

Sabe-se que há um interesse, cada vez maior, das organizações em captar novos 

recursos financeiros para investir em crescimento e em modernização. A abertura de 

capital é uma dessas possibilidades de captação desse tipo de recurso. Assim, para 

interagir e alcançar esse mercado seria o RP o profissional mais adequado. Entretanto, 

está aí o grande paradoxo dessa questão: os RP sabem se comunicar com esse mercado 

e com outros, mas não dominam as áreas que são substrato de construção e verbalização 

do discurso embasador da função de RI, as quais são: a de Contabilidade, a Jurídica 

(perpassando por conhecimentos em: legislação societárias, regulação por órgãos 

reguladores setoriais e comissões de valores mobiliários para o atendimento das 

exigências legais e preservação do acionista), a de Planejamento Estratégico e a de 

Finanças. Esses são campos que, quem escolhe a Comunicação como profissão, não os 

costuma estudar ou debruçar-se como campo de atuação. Assim, de acordo com o IBRI 

e o Fipecafi (2013, p. 13), observa-se que o campo das RI, em 2012, em termos de 

formação acadêmica, foi dominado pelos administradores (39%), seguidos pelos 

contadores e economistas (cada um desses com 18%), depois aparecem os engenheiros 

(6%) e, por fim, com 19% estão os demais profissionais. Neste percentual devem estar 

os RP que, por terem uma representação bem ínfima, foram incluídos nesta categoria. A 



  
 

pior notícia é que esse quadro parece não sofrer nenhuma modificação nos anos que o 

sucederá. 

  

Considerações Finais 

 

Este artigo dissertou sobre as áreas de Relações Públicas e a de Relações com 

Investidores, sobre o que vem a ser públicos de interesse, bem como apontou-se em que 

ponto as RP se entrelaçam e se distanciam das RI; alcançando assim o objetivo que lhe 

foi proposto. 

 

Observou-se que muito do substrato da atuação das RI são inerentes, há muito tempo, 

do labutar dos RP, mas que estes terminaram por não estudar as demais áreas que 

fundamentam as RI como já foi mencionado neste artigo.  

 

Contudo, vale destacar o que Praes6 vem salientando que   

 
[...] a velha comunicação corporativa, que no Brasil tem se 
desenvolvido em paralelo com a atividade de relações com 
investidores, ainda é fundamental. Sugiro aos profissionais de RI que 
concentrem os seus recursos – financeiros e humanos – primeiro em 
soluções estratégicas que possam atender às expectativas do seu 
público7. 

 

Assim, mesmo com toda a ponderação do distanciamento dos dois campos citados, 

juntar RI com RP é um caminho de reconciliação, pois uma origina-se na outra, 

trabalham de forma bastante similar e podem beneficiar-se imensamente, aproximando-

se visando a troca de conhecimentos e aptidões, bem como este é o momento de se 

adaptar às novas oportunidades que estão surgindo no mercado e esta deve ser uma 

postura a ser adotada pelos relações-públicas. 

                                                
6 Paulo Henrique Praes é economista, pós-graduando no IBMEC-SP, profissional de investimento com 
certificação CPA/20 pela Anbid e consultor sênior de relações com investidores da Global RI. 
7 PRAES, Paulo Henrique. Acreditem, a velha (e boa) comunicação ainda dá resultado. Disponível 
em: 
<http://globalri.com.br/artigos/Artigo%20Velha%20%28e%20boa%29%20comunica%C3%A7%C3%A3
o.pdf>. Acesso em: 27 maio. 2014. 
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