
SUA EMPRESA JAMAIS
ESTEVE TÃO AMEAÇADA
As companhias
precisam hoje lidar
com riscos mais
ameaçadores. A má
notícia: elas não
estão preparadas

Ana Luiza Herzog
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E M FEVEREIRO PASSADO, UMA INVES-
tigação da ONG Observatório So-
cial envolveu as alemãs Basf e Fa-
ber-Castell e a Tintas Coral, da in-

glesa ICI Paints, numa denúncia de explo-
ração de trabalho infantil em Mata dos Pal-
mitos, comunidade localizada nos arredo-
res da cidade histórica de Ouro Preto, em
Minas Gerais. Nenhuma dessas compa-
nhias opera na região. Todas, porém, tive-
ram sua imagem relacionada à de crianças
sujas e maltrapilhas carregando blocos de
pedra. O elo da história era a Minas Talco,

pequeno fornecedor das três companhias
acusado de empregar mão-de-obra infan-
til em sua cadeia produtiva e cujo volume
de negócio com cada uma delas não ultra-
passava a cifra de 50 000 reais por ano.
Diante da possibilidade de ver sua reputa-
ção arranhada — perante clientes, acionis-
tas e outros fornecedores —, executivos da
Basf. da Faber-Castell e da Tintas Coral
gastaram tempo e energia para dar expli-
cações à imprensa, a ONGs de defesa dos
direitos da criança, a sindicatos e até a em-
baixadas de seus países de origem. O es-



RISCO
Ruptura tecnológica

RISCO
Fracasso do produto

RISCO
Terrorismo

ESTRATÉGIA
Sem mecanismos para prever
qual tecnologia cairia nas graças
dos consumidores nos anos 80, a
Microsoft investiu no desenvolvimento
de dois sistemas operacionais diferentes
— o Windows, por conta própria,
e o OS/2, em parceria com a IBM, Só
na década seguinte Bill Gates optou
pelo Windows

ESTRATÉGIA
Para evitar que o lançamento do Prius,
em 1997, fosse maisucedido, a Toyota
testou rnais de 20 sistemas
de suspensão e 80 motores híbridos,
A empresa também adotou uma prática
da indústria de software: lançou uma
primeira versão do carro com defeitos,
uma segunda versão melhorada e,
finalmente, uma terceira definitiva

ESTRATÉGIA
Mesmo localizado nas imediações
do World Trade Center, o banco de
investimentos voltou a operar logo
após o atentado de 11 de setembro
e muito antes dos concorrentes. Sua
infra-estrutura tecnológica permitiu que
os funcionários trabalhassem em casa
ou montassem escritórios provisórios
em quartos de hotel

forço poderia ter sido poupado se os siste-
mas de gestão de risco dessas empresas
não tivessem falhado.

Ao longo das últimas décadas — espe-
cialmente depois dos escândalos contábeis
do início de 2000 —, a cultura do geren-
ciamento de riscos ganhou força no mun-
do dos negócios. Um dos reflexos dessa
onda ê que alguns profissionais, como con-
trollers e auditores internos, até então des-
providos de qualquer charme dentro do ha-
bitat empresarial, foram alçados à catego-
ria de chief risk officers e ganharam certa
notoriedade. Isso serviu para que as em-
presas aprendessem a ge-
renciar seus riscos financei-
ros. "Hoje não há risco de
mercado que não seja inten-
cional e as metodologias pa-
ra mitigar o de crédito evo-
luíram muito", afirma Jack-
son Gomes, diretor-geren-
te do Itaú. O problema é
que, quando o tema sai des-
sa seara, os avanços foram
modestos. Isso é grave por-

que o leque de perigos aos quais as empre-
sas estão vulneráveis nunca foi tão amplo.
"Além dos riscos mais convencionais, co-
mo o de um desastre natural ou de inter-
rupção no fornecimento de um insumo, as
empresas estão tendo de aprender a lidar
com ameaças inéditas", afirma o econo-
mista José Paschoal Rossetti, da Fundação
Dom Cabral, de Belo Horizonte. "O risco
de o produto se tornar rapidamente obso-
leto ou de o negócio perecer numa dispu-
ta com pequenos competidores é algo que
atemoriza cada vez mais as empresas."

Não só a esfera de riscos se diversifi-

cou como eles se tornaram mais ameaça-
dores. Em pesquisa recente da consulto-
ria Ernst & Young com 400 executivos em
16 países, 67% afirmaram que o nível de
risco aumentou nos últimos dois anos. E
42% admitiram que as estratégias de ge-
renciamento de riscos de suas companhias
estão repletas de flancos. A denúncia de
trabalho infantil expôs a Basf, a Tintas Co-
ral e a Faber-Castell a um dos riscos rnais
temidos — aquele que fere a reputação.
Um levantamento da The Economist In-
telligence Unit revelou que a possibilida-
de de ter sua imagem manchada é o que

mais preocupa os executi-
vos (veja quadro da pági-
na seguinte). Sobretudo
porque o risco de reputa-
ção é tido como o mais di-
fícil de ser administrado.

Diante desse cenário.
não existe fórmula pronta
à qual as empresas possam
recorrer para se proteger.
O que elas podem fazer é
tentar mapear e medir os
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Plataforma atingida por furacão nos Estados Unidos: ameaça imprevisível

diferentes riscos. "Várias companhias es-
tão criando comitês voltados para cada ti-
po de ameaça", afirma André Olinto, só-
cio da consultoria McKinsey. "O objetivo
é entender quanto a empresa está dispos-
ta a arriscar e calcular o custo que possí-
veis danos possam trazer," Mas mesmo
empresas consideradas modelo em gestão
de risco estão sujeitas a falhas. É o caso
da British Petroleum, uma das maiores pe-
trolíferas do mundo. A BP já está se pre-
parando para administrar uma ameaça que.
ainda parece distante demais para a maio-
ria das companhias: a do aquecimento glo-
bal. Foi o que a levou a apostar em fontes
alternativas de energia. No ano passado,
porém, urna falha operacional evidenciou
a fragilidade de seu sistema. Uma de suas
refinarias, em Texas City, nos Estados Uni-
dos, explodiu, matando 15 funcionários e
deixando dezenas de feridos. "Nossa in-
vestigação deixou claro que muitas práti-
cas que deveriam garantir a segurança das
instalações não estavam sendo cumpri-
das", diz John Mogford, vice-presidente
de segurança e operações da BP, num do-
cumento mantido no site da empresa.

As três empresas envolvidas com a de-
núncia em Minas Gerais usavam radares
de precisão diferentes para monitorar os
riscos relacionados à operação de seus for-
necedores. Todos, porém, falharam na oca-
sião. Para vender para a Tintas Coral, a
Minas Talco preencheu um questionário.
Os quesitos, porém, se limitavam à quali-
dade e à segurança de seus processos. Pa-
ra selecionar seus fornecedores, a Basf usa
um questionário de escopo um pouco mais

amplo, que contempla o tema trabalho in-
fantil. A Faber-Castell faz o mesmo, além
de auditoria por amostragem nos peque-
nos fornecedores. A Minas Talco, porém,

nunca havia sido sorteada para receber
uma visita da empresa.

Passado o incidente, a postura das em-
presas a respeito de como esse risco será
monitorado daqui para a frente também
varia. Com operações em dezenas de paí-
ses, a ICI Paints, controladora da Tintas
Coral, teve pela primeira vez seu nome as-
sociado a uma denúncia desse tipo. "O epi-
sódio foi lamentável, mas serviu para ex-
por uma fraqueza"', afirma Alaor Gonçal-
ves, presidente da Tintas Coral. Com cer-
ca de 400 fornecedores, a companhia pre-
para-se para auditar os de pequeno porte.
'Tivemos a exata noção de que qualquer
parceiro, independentemente do tamanho,
pode fazer um estrago grande à nossa mar-
ca." A direção da Basf afirma que seu pro-
cesso de seleção de fornecedores é ade-
quado e não estuda fazer nenhuma altera-
ção. "Temos 2 000 fornecedores e o cus-
to de auditá-los seria proibitivo", diz Fer-
nando Figueiredo, vice-presidente da Basf.
"Estabelecemos com eles um contrato de
confiança, mas não há como garantir ex-
posição zero."

Ainda que o posicionamento da Coral
pareça mais coerente, o da Basf. dentro da
lógica do gerenciamento de riscos, não é
considerado descabido. "As empresas sim-
plesmente não podem investir para miti-
gar todos os riscos aos quais estão expos-
tas", afirma André Coutinho, diretor da
KPMG. "Por isso. elas trabalham com uma
matriz em que cruzam o impacto do risco
e a probabilidade de ele acontecer." A dis-
tribuidora Rio Grande Energia, que atua
no Rio Grande do Sul, decidiu recente-
mente que era necessário investir para se
proteger de um risco operacional inusita-
do: o roubo de fios e cabos de alumínio e
cobre da rede elétrica. Um crime que re-
presenta uma ameaça às finanças da RGE
e à sua imagem. "O consumidor não quer
saber se ficou sem energia porque a fiação
foi roubada", afirma João Carlos Orzzi Lu-
cas, executivo responsável pela gestão de
riscos na RGE. "O que interessa é que a
distribuidora o deixou na mão." Por isso,
há cerca de um ano, em parceria com ou-
tras concessionárias do estado e operado-
ras de telefonia, a RGE mantêm uma de-
legacia cujo objetivo é coibir o roubo das
redes elétrica e de telefonia. "Era um ris-
co que até outro dia não imaginávamos que
teríamos de gerenciar", afirma Lucas. •
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