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Senso de direção
Para aproveitar as novas oportunidades trazidas por um mercado em
crescente globalização, muitas empresas brasileiras terão de enfrentar
o desafio de uma profunda reorganização

As previsões para o médio prazo
sinalizam, de modo geral, boas razões
para disseminar otimismo entre as
empresas brasileiras. As recentes
movimentações do mercado contribuem
para a concretização de um cenário
de boas perspectivas para o ambiente
de negócios. Entre os motivos que
sustentam essas expectativas está
a iminência de o Brasil alcançar o
estágio de investment grade (grau
de investimento) pela avaliação das
agências de classificação de risco.
Essa conquista se traduziria, no
universo corporativo, tanto no maior
acesso a financiamentos a taxas
competitivas internacionalmente
quanto na possibilidade de receber um
incremento significativo no volume de
investimentos estrangeiros. Pode-se
antever um ambiente cada vez mais
competitivo e um grande aumento
no número de processos de fusões e
aquisições no Brasil. Paralelamente, o
Investimento Estrangeiro Direto (IED)
no Brasil vem crescendo de modo
simultâneo à conquista de mercados
no exterior por empresas nacionais,
que hoje protagonizam um processo de
internacionalização nunca antes visto.

Internamente, o cenário também é
promissor. O mercado de capitais no
Brasil se aquece e, apesar de sustos
recentes causados pelas Bolsas asiáticas,
caminha finalmente para se consolidar
como um meio importante de captação
de recursos. Em 2006, foram registradas
26 novas ofertas públicas de ações,
totalizando R$ 15,5 bilhões no volume
negociado. Esse número de IPOs (Initial
Public Offerings) é recorde desde a
criação, em dezembro de 2000, dos
segmentos de listagem diferenciados

de governança corporativa na Bolsa
de Valores de São Paulo (Bovespa).
Na oferta de crédito das instituições
financeiras, há sinais concretos
de abertura de novas linhas de
financiamento, que poderão contribuir
para que o Brasil amplie a relação entre
o nível de crédito ao setor privado e
o Produto Interno Bruto (PIB), hoje
em torno de 25%. O processo de
consolidação na maior parte dos setores
da economia -foram 83 operações
de aquisição de empresas nos três
primeiros meses de 2007 contra 64 no
mesmo período de 2006 - também traz
oportunidades para as organizações que
não querem se limitar ao crescimento
orgânico. Nas tendências de consumo,
a pressão da sociedade por uma postura
responsável com o meio ambiente
tem representado, paradoxalmente,
uma oportunidade interessante para
muitas empresas, não apenas na
produção e comercialização de produtos
ecologicamente corretos, mas também
- e principalmente - na obtenção de
linhas diferenciadas de financiamento
com alguns bancos. São movimentos
que se manifestam na direção não
apenas de grandes empresas, mas
também de organizações de médio e
pequeno portes.

Se, por um lado, a velocidade de todas
essas mudanças impõe a necessidade
de que o Brasil, para se tornar cada
vez mais competitivo, acelere o passo
no ritmo das tão esperadas reformas
ímpulsionadoras do crescimento - com
ênfase na tributária, da Previdência
Social e do Judiciário -, por outro, ela
impõe aos líderes corporativos uma
pergunta desafiadora: minha empresa
está preparada para explorar todas as

oportunidades que estão por vir ou será
atropelada por elas? Antes de se habilitar
a buscar capital nacional ou estrangeiro,
lançar ações no mercado, pleitear novas
linhas de crédito, expandir negócios,
planejar outras frentes de atuação ou
mesmo adquirir outro negócio, convém
à empresa avaliar a sua posição atual
e definir os seus objetivos estratégicos.
O alerta é do gerente sênior da área
de Corporate Finance da Deloitte, Luis
Vasco Elias. "Todo esse contexto de
transformações no mercado internacional
- que se reflete no ambiente de negócios
brasileiro - incide hoje diretamente nas
estratégias de médio e longo prazos
das empresas. Mesmo que já tenha
atingido o estágio de maturidade
- bem posicionada no mercado e com
resultados satisfatórios para os seus
acionistas e demais públicos interessados
- convém aos empresários monitorar
ininterruptamente o seu ambiente,
rever continuamente a sua estratégia
e o seu nível de competitividade. As
mudanças nunca foram tão profundas e
nem ocorreram em uma velocidade tão
grande. E esse ambiente de constante
mutação veio para ficar", avalia.
O alcance da maturidade pode ser
justamente o ponto decisivo de um ciclo
de negócio, a partir do qual é possível
retomar o crescimento sustentável ou
- se não forem tomados os devidos
cuidados - partir para um processo de
declínio, (quadro na pág. ao lado).

"Reorganização empresarial" é um
conceito que vem ganhando relevância a
partir de vozes de alguns dos principais
gurus do mundo empresarial. "Todas
as empresas do mundo terão de se
reorganizar" - a profecia de Jack
Welch, ex-CEO da General Electric
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Company, parece se confirmar. A própria
história recente da empresa que Welch
comandou por 20 anos é reveladora
desse quadro. Depois de carregar por
décadas a fama de gerar altos índices de
poluição, a GE decidiu se reorganizar,
criando uma nova divisão de negócios
responsável por adequar muitos de seus
produtos à era da consciência ecológica,
de forma a minimizar a agressão
causada ao meio ambiente durante o
processo de produção. Como resultado
dessa decisão, sua divisão de produtos
ecologicamente corretos gerou, no ano
passado, receitas de US$ 10 bilhões e
é, dentre os negócios do grupo,
a unidade de negócios que tem o
crescimento mais vigoroso. Além
disso, ajuda a ampliar o faturamento
do grupo, hoje em US$ 160 bilhões, e
principalmente a melhorar sua imagem
frente aos consumidores. Muito mais
do que uma adaptação à moda do
mercado, o que ocorreu com a GE
foi fruto de uma decisão estratégica
de reorganização. Outro exemplo de
empresa em contínuo processo de
reorganização é a brasileira Embraer,
bem posicionada em um dos setores
mais sofisticados e competitivos da
economia internacional.

"As empresas que acordarem para essas
questões, além de se tornarem mais
competitivas nos mercados escolhidos,

terão maior facilidade na captação de
recursos, serão as mais cotadas a receber
investimentos e certamente terão o seu
valor de mercado majorado", ressalta
Vasco, da Deloitte. O vice-presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), Armando
Mariante Carvalho, endossa essa posição,
confirmando, a partir do ponto de vista
da principal instituição de fomento do
País, a importância de uma estratégia
sólida por parte das organizações que
buscam linhas de financiamento. "Ao
avaliarmos as condições de uma empresa
para a obtenção de crédito, por exemplo,
consideramos a sua administração
superior e intermediária, a forma como
ela lida com seus fornecedores, clientes
e concorrentes e quais investimentos
estão sendo feitos na adaptação de seus
produtos, entre outras ações voltadas
sempre para o futuro. Estar bem em
relação a esses itens facilitará bastante
a obtenção de crédito. O conjunto das
variáveis apresentadas pode facilitar ou
não a concessão de benefícios", afirma
Mariante. O executivo do BNDES lembra
ainda que, quanto maior for o nível de
governança corporativa da empresa,
menor será o risco do empréstimo e,
conseqüentemente, as taxas de juros
cobradas.

"Reorganizar implica uma mudança
radical, profunda em uma corporação",

destaca José Paulo Rocha, sócio-líder da
área de Corporate Finance da Deloitte,
situando a reorganização como um passo
que antecede qualquer outra decisão em
uma empresa que busca ser competitiva.
Vasco, da mesma área, explica que a
decisão de se reorganizar deve envolver
um amplo diagnóstico da empresa: sua
gestão organizacional e societária, seu
capital humano, sua posição financeira,
fiscal e contábil, seu posicionamento
estratégico e mercadológico, sua
competitividade e suas práticas de
governança corporativa, entre outros
fatores. Os modelos de reorganização
têm, entretanto, de ser customizados
e tratados caso a caso. "Por se tratar
de uma iniciativa estratégica, os
processos de reorganização necessitam
ser elaborados sob medida para cada
empresa. Não existe uma fórmula
preconcebida", alerta Vasco.



O objetivo final, a partir desse
diagnóstico, é a elaboração de um plano
de reorganização bem estruturado.
Os caminhos a trilhar a partir deste
ponto são os mais diversos possíveis: da
decisão de se retirar de um segmento
de mercado ao estabelecimento de
uma posição mais competitiva em
um determinado setor escolhido,
podendo, dependendo da situação da
empresa, optar por outras alternativas
como a participação em processos de
venda, fusões e aquisições, parcerias
estratégicas e abertura (ou alteração
da estrutura) de capital. No caso de
empresas familiares, por exemplo, o
passo adiante pode também incluir
a formulação de um adequado
planejamento sucessório. "Para
conseguir se tornar ou se manter
competitiva, além de crescer e criar
valor diante das mudanças do mercado,
a empresa precisa monitorar tanto o
negócio quanto o mercado, contar com
um sistema de informações eficaz e
criar uma organização extremamente
ágil e flexível, capaz de responder
rapidamente às alterações que ocorrem
no ambiente de negócios e estar pronta
para implementar novas estratégias
em um curto período. É imprescindível
que a alta administração esteja
comprometida com todo o processo",
complementa Vasco.

Semear para o futuro
Remodelar a organização é semear para
o longo prazo, como explica Mariante,
do BNDES, ao comentar os caminhos
que podem ser adotados a partir da
decisão estratégica de se reorganizar.
"Ao investir na melhoria de sua gestão
ou no aprimoramento de seus controles,
por exemplo, as empresas podem
até sacrificar a saúde financeira do
momento, mas garantirão um futuro
saudável. Por essa razão, muitas vezes,
elas não apresentam lucros brilhantes
ou posições de destaque no ranking
do mercado porque optaram por
investir no futuro. Mas estão investindo
corretamente", defende o vice-
presidente da instituição.

O BNDES chama esse futuro de
"intangível", o que engloba aspectos
como governança corporativa, gestão
e inovação e capacidade de se adaptar
às mudanças. De acordo com Mariante,
as agências de avaliação de riscos do
mercado também estão balizando
seus estudos pelo "intangível".
Em sua opinião, a estratégia de se
reorganizar vale para negócios de
todos os portes e setores. Uma prova
dessa movimentação, segundo o vice-
presidente da instituição, é a forte
tendência de fusões e aquisições.
"São as empresas demonstrando

criatividade para construir um futuro
mais consolidado em suas estratégias de
negócios", explica.

Antes que seja tarde
A reorganização pode ser também
o passo decisivo para impedir que
uma empresa ainda saudável passe
a vivenciar um período de declínio
nas suas atividades. Luis Vasco, da
Deloitte, ressalta que esses sinais
de alerta nem sempre são fáceis de
enxergar. Os sintomas do declínio
são, porém, bastante conhecidos, tais
como: a corporação começa a não
atingir as projeções de lucratividade,
perde participação no mercado e
tem queda na sua rentabilidade.
Se a empresa não toma as medidas
corretivas em tempo, os sinais de crise
podem começar a aparecer: ela fica
impossibilitada de recolher impostos,
atrasa pagamentos de funcionários e
fornecedores, tem linhas de crédito
cortadas e vê seus profissionais mais
talentosos abandonando o posto
e a sua imagem se enfraquecendo
interna e externamente. "Quando
uma empresa chega a esse ponto",
avalia o gerente sênior da Deloitte,
"o único caminho aplicável é o da
recuperação", uma alternativa que
passou a ser entendida com maior
naturalidade pelo mercado após o
advento da nova Lei de Recuperação
de Empresas e Falências, em 2005 (leia
mais a respeito na edição 14 de Mundo
Corporativo). Ele esclarece que a
recuperação de empresas pode se dar
no âmbito judicial ou extrajudicial e que
o importante é iniciar esse processo o
mais breve possível, no momento em
que a organização ainda não tenha
sofrido desgastes em sua imagem,
tenha disponibilidade de caixa e conte,
portanto, com mais opções a seguir.

A onda de oportunidades e desafios
que hoje se instaura no ambiente de
negócios pode, dessa forma, surtir
os efeitos mais diversos no quintal
das empresas brasileiras: algumas
aprenderão a surfar, muitas serão
encobertas e algumas correm o risco de
se afogar. "Para sobreviver e alcançar
o sucesso nesse contexto, será preciso
adquirir uma visão ampla o bastante
para garantir um processo adequado
de reorganização", conclui Vasco.
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