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Administração direcionada aos acionistas é um desafio à cultura tradicional.  
 
O número crescente de empresas abrindo capital ou lançando ações no mercado brasileiro este 
ano deverá exigir dessas organizações uma nova postura com relação à gestão do negócio, 
visando principalmente maximizar o retorno dos investimentos para os novos acionistas. Nesse 
contexto, as companhias deverão investir onde o crescimento é maior e mais importante no 
âmbito de seu ramo de atividade.  
 
O fato é que, enquanto as novas companhias no mercado de capital aberto conseguirem se 
desenvolver e implementar estratégias empresariais que superem as expectativas do mercado, 
haverá criação de valor para seus acionistas. Porém, a gestão baseada em geração de valor 
direcionada aos acionistas é um desafio à cultura tradicional das empresas, já que exige algumas 
mudanças fundamentais. Dentre essas, está a simulação dos cenários dentro de uma organização, 
incluindo aplicações estatísticas para determinação do que gera valor societário e os planos 
alternativos para as contingências.  
 
A distribuição da informação de valor, de forma precisa, oportuna e objetiva, para atender às 
necessidades de gestores e acionistas, também é necessária para aumentar a transparência das 
operações. A gestão baseada em valor aos acionistas deve ainda ter o compromisso no retorno 
sobre o capital investido, levando-se em conta o custo de oportunidade e os níveis de risco. Além 
disso, deve criar uma interdependência clara entre a formulação de estratégias, a definição das 
metas e orçamentos operacionais e o monitoramento da performance.  
 
O mercado brasileiro possui ferramentas de gestão capazes de orientar as empresas a dar mais 
valor aos seus negócios de forma a atender a essa nova demanda do mercado. Uma delas - e 
básica - é o planejamento integrado de várias áreas, permitindo que se avalie a evolução dos 
negócios ante as necessidades operacionais, de forma permanentemente atualizada e confiável. A 
empresa também deve aplicar ferramentas que facilitem a interação com os investidores, 
comunicando suas iniciativas e metas a serem cumpridas.  
 
Para isso, podem ser utilizados canais de comunicação eletrônicos e acessíveis aos acionistas em 
qualquer lugar. Assim, nesta nova era da empresa de capital aberto que se delineia no País, 
parece iminente a adoção de uma postura de gestão para auxiliar as operações voltadas aos seus 
acionistas. Fica claro também que somente a aplicação de eficientes sistemas de gestão poderá 
viabilizar o crescimento de forma sólida da abertura de capital das empresas brasileiras. 
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