
Diretoria de Relações 
com Investidores



Prioridades estratégicas da área

1. Atualizar e modernizar o site no item de Relações com Investidores
(RI), a fim de fortalecer a imagem da Companhia junto aos
potenciais investidores e acionistas.

2. Aprimorar os relatórios informativos, a fim de possibilitar um melhor
entendimento sobre as estratégias definidas pela Companhia e seus
objetivos com foco nos acionistas e potenciais investidores.

3. Estabelecer procedimento para o recebimento e compilação de
dados gerais da Companhia que podem ser base de
questionamentos de acionistas e possíveis investidores.

4. Elaborar pesquisa de satisfação juntos aos acionistas e investidores.



Principais desafios da área

AMPLIAR

REDUZIR

MELHORAR

CRIAR

Ampliar o canal de comunicação com o público interno 
sobre atividades da área de Relações com Investidores.

Reduzir o prazo de atendimento aos clientes internos e 
externos através de uma reestruturação.

Melhorar relatórios informativos para divulgação aos 
acionistas, através de mecanismo de recebimento e 

compilação de dados.

Criar pesquisa de satisfação junto aos investidores e 
acionistas, incluindo suas expectativas.



Indicadores que merecem atenção especial

Situação atual Situação desejada

Sem indicador
Criação de indicador que aponte o prazo 
tempestivo de atendimento aos órgãos 
fiscalizadores e reguladores (CVM e B3)

INDICADOR 1: Prazo de Atendimento 

Situação atual Situação desejada

Sem indicador

Atingir o percentual de no mínimo XX% de 
satisfação dos acionistas e investidores que 
responderem a pesquisa de satisfação a ser 

disponibilizada no Site da DRI

INDICADOR 2: Satisfação dos Acionistas e Investidores

Observação: Incluir aqui indicadores que devem ser acompanhados de perto, seja porque estão abaixo 
da meta ou porque são muito importantes para um objetivo estratégico da companhia. Informar pelo 
menos 1 indicador.  



Expectativas em relação ao Programa

• Espera-se que o programa contemple a participação cada vez maior
de mentes criativas do nosso corpo funcional, proporcionando o
emprego de boas ideias, o constante aprimoramento dos processos,
a apresentação de modelagens inovadoras, bem como a elevação
dos níveis de gestão.

• A Equipe da DRI deseja um excelente curso de capacitação.



Obrigado!


