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Muitos programas de redução de custos são verdadeiras obras de arte. Na busca desgovernada 
para reduzir os custos, vários executivos dedicam um grande esforço em pequenas ações, e 
esquecem, propositadamente, aquelas que realmente fazem a diferença.  
 
O impacto nos resultados é pequeno, duvidoso e passageiro. Todos os anos, as empresas 
procuram alternativas para melhorar a produtividade e competitividade dos seus negócios. 
Estamos começando 2005, e lá vem a mesma ladainha! Custos, custos, custos... Observando 
experiências corporativas, verificamos que todos têm idéias para reduzir custos, e que, diante da 
pressão da matriz por melhoria de resultados, algumas empresas saem cortando tudo que está à 
sua frente.  
 
Cortam gente, viagens, aumento de salários, xerox, café, gastos com telefone, papelaria, energia 
elétrica, enfim... qualquer coisa. Vale tudo para demonstrar ao "grande chefe", lá da matriz, que o 
trabalho do "grande subordinado" foi "show".  
 
Temos de lembrar que, na maioria dos casos, o budget (orçamento) foi inflado e que os cortes 
apenas fazem os ajustes para o nível necessário. É, o dia-a-dia corporativo é assim: construído de 
enganações, jogos de estratégias, ilusões de ótica, enfim, do tipo "parece mas não é". Você 
sabe... Afinal, segundo suas próprias palavras, Bill Clinton não teve "relações sexuais" na Sala 
Oval, teve "relações impróprias".  
 
O Banco Santos não quebrou por "ações duvidosas ou fraudulentas", foi apenas "mau 
desempenho". E, assim, "enganos e enganados" e muita burrice ingênua se fazem presente na 
condução das ações de redução de custos e precisam ser eliminados da "cartilha do bom gerente".  
 
Alguns exemplos dessa "burrice corporativa" são merecedores de case study em Havard. 
Verdadeiros case stupidity para enriquecer o desenvolvimento de líderes de sucesso. Vale conferir 
alguns deles: 
 
Case stupidity 1: Aconteceu em uma indústria - o programa de redução de custos da empresa 
considerava a redução do número de lápis usados. Assim, os funcionários só teriam direito a novo 
lápis caso apresentassem o anterior no toco. Para subornar a decisão gerencial, os funcionários 
quebravam seus lápis em três pedaços, e assim, para cada um, obtinham três novos lápis. 
Resultado: o gasto com lápis aumentou.  
 
Case stupidity 2: Aconteceu em uma instituição financeira - na busca por redução de custos, 
várias análises foram feitas. No caso do café, foi possível perceber que as garrafas térmicas 
espalhadas pelos 17 andares da empresa sempre voltavam com sobra.  
 
Assim, a decisão foi enviar as garrafas com café até a metade de sua capacidade e evitar o 
desperdício. Às vezes, faltava café, e, em pouco tempo, os funcionários concluíram que o número 
de garrafas não era suficiente. Resultado: depois de um mês, havia dobrado o número de garrafas 
nos andares. Aumentou o custo com café e compra de garrafas. 
 
Case stupididy 3: Acontece em quase todas as empresas, todos os dias - sempre que se pensa em 
redução de pessoas, a tendência é reduzir nos níveis mais baixos da organização, justamente 
onde os salários são menores. É preciso desligar muita gente para gerar a redução do custo 
necessário. Seria mais prático, e provavelmente melhor para a empresa, reduzir alguns poucos 
dinossauros corporativos da família dos "diretortauros" ou "gerentotários".  
 
Mas como adotar essa alternativa, se são eles, os dinossauros, que definem e decidem o que 
fazer?! Assim, parece que vamos continuar fazendo regime nos pés.  



 
Case stupidity 4: Uma empresa recomendou a todos os seus funcionários que, sempre que 
possível, desligassem a tela de seus computadores, e que esse procedimento diminuiria os custos 
com energia na empresa. Acontece que essa mesma empresa mantinha todas a luzes do seu 
edifício ligadas, até altas horas, sem necessidade. A falta de direcionamento único, alinhamento e 
foco faz com que enquanto uma área economiza "formigas", a área ao lado segue comprando 
"elefantes".  
 
Case stupidity 5: A globalização também produz bons exemplos - é comum as empresas globais 
desenvolverem políticas globais, implantar processos globais e usar fornecedores globais para 
seus programas e serviços. Nesse caso, os contratos com fornecedores globais podem ser 
vantajosos financeiramente em uma localidade e custar muito em outra. Prega-se o conceito de 
que todos, seguindo a mesma política, processo e fornecedor, no todo, os custos serão menores 
para a empresa.  
 
Acontece que nem sempre o mesmo fornecedor está presente em todos os países. Nesse caso, os 
fornecedores locais são credenciados como representantes do fornecedor global. Resultado: os 
custos aumentam. Enfim, ninguém mede os resultados, com receio de constatar que tudo não 
passou de uma "globobagem" corporativa.  
 
E vale tudo mesmo. Outro dia, ouvi o case de uma empresa em que seu presidente enviou a 
todos os funcionários uma correspondência recomendando que, ao andar pelos corredores, 
procurassem usar as laterais junto das divisórias ou paredes. Assim, o carpete seria gasto por 
igual, uma vez que a faixa central já estava muito gasta. 
 
Dessa forma, levaria  mais tempo para trocar o carpete e representaria menos custo para a 
empresa. Você pode imaginar tal cena? Funcionários andando se esfregando pelas divisórias e 
paredes? Acredite se quiser, mas os cases mencionados são verdadeiros, e alguns mereceram 
destaque na mídia brasileira.  
 
Decisões gerenciais burras, como as mencionadas, sugerem soluções inteligentes por parte dos 
funcionários. Saídas criativas para burlar ações ilógicas e estúpidas sempre surgem no dia-a-dia 
corporativo. É tempo de trabalho sério, responsável e de coragem para cortar os "elefantes" e 
deixar de castigar covardemente as "formiguinhas". Da mesma forma, não destrua sua "tribo 
corporativa", comece a cortar caciques e preserve seus índios, deixando-os em paz!  
 
Portanto, não podemos mais "deixar como está, para ver como é que fica". Do contrário, 
continuaremos aceitando ações do tipo "me engana que eu gosto"! Ou seja: a gente finge que fez, 
o outro finge que acredita que foi feito e tudo fica bem. Fica "show"!  
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