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Qual a importância da área de gestão de pessoas para as empresas que ingressam no 
processo de IPO (Initial Public Offerings) ou abertura de capital? 
 
Basicamente, uma empresa possui valor de mercado, quando os acionistas podem contemplar 
os lucros presentes (ou passados) e o crescimento de capital. Para que os investidores 
comprem ou conservem suas ações, o importante é a confiança de que a empresa seguirá 
oferecendo um crescimento de lucro contínuo. 
 
Contudo, na era atual, não são apenas as informações e registros contábeis (tangíveis) que 
definem o valor das empresas no mercado, como temos no exemplo clássico da Microsoft, que 
tem seu valor de mercado extremamente maior do que seu patrimônio líquido. 
 
Esta significativa diferença se deve ao valor do patrimônio (ativo) intangível que, embora seja 
percebido pelos investidores e pelo mercado de ações, envolvem itens difíceis de mensurar e 
contabilizar. E o que são os ativos intangíveis? 
 
Como ativo intangível podemos entender a imagem, a marca, a reputação, a credibilidade, os 
relacionamentos, o conhecimento, as competências, os valores e capacidade de inovar que 
uma empresa possui. Os responsáveis pela construção e manutenção desses ativos, tão 
fundamentais no mercado de ações, são as pessoas que fazem parte da empresa. A partir 
daqui podemos entender a participação estratégica da área de gestão de pessoas no processo 
de abertura de capital de uma empresa. 
 
A empresa que ingressa no processo de IPO sofre uma grande mudança na gestão de toda a 
organização e inicia um processo de mudança cultural difícil e profundo, principalmente, 
quando sua origem é familiar. Neste novo processo, a organização deve apresentar maior 
transparência em seus resultados financeiros; seguir normas rígidas e regulamentos ditados 
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários); estruturar uma gestão mais profissional; criar 
novas áreas corporativas (como a área de relações com investidores); estabelecer metas 
claras para seus colaboradores, frente a forte pressão por resultados; sustentar uma boa 
reputação e estar preparada para uma maior exposição no mercado. 
 
Diante de todas essas exigências, a empresa deve contar com uma área de gestão de pessoas 
que alinhe todos os sistemas, processos e políticas de recursos humanos às estratégias do 
negócio. Também deve estar no foco desta área gerenciar o processo de mudança cultural da 
organização, clarificando para as pessoas o caminho desta mudança, ou seja, "de onde 
estamos e para onde vamos"; acompanhando de perto a transição desta mudança, e 
comunicando de forma exaustiva cada ação referente a esta mudança. 
 
Gestão de pessoas é a área responsável por criar sistemas e políticas que estimulem a 
aplicação de conhecimentos e competências para o cumprimento de metas e alcance de 
resultados traçados pela empresa; criar sistemas de remuneração e recompensa que valorize 
os desempenhos de destaque; promover um clima adequado à produtividade e geração de 
resultados; capacitar as pessoas de acordo com as necessidades do negócio; recrutar e 
selecionar novos colaboradores que agreguem valor para a empresa; e manter a comunicação 
interna viva e eficiente. 
 
Enfim, cabe a área de gestão de pessoas o desenvolvimento de artefatos que estejam em 
sintonia com as exigências que fazem parte da vida das empresas que optaram pela abertura 
de capital, para gerar e, cada vez mais, aumentar seu valor de mercado. 
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