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GESTÃO

REESTRUTURAÇÃO Projetos elaborados para a solução de problemas pontuais são levados a outras áreas

Medição acurada ajuda empresa a bater meta
TAM, AleSat e Braskem têm exemplos de
programas de reestruturação e corte de custos que
superaram os objetivos inicialmente traçados

Líbano Barroso

são paulo

A adoção de ferramentas de me-
dição de desempenho apuradas e
a adição de políticas de padroni-
zação deprocedimentos estãofa-
zendo com que várias grandes
empresas brasileiras consigam
bater suas metas em programas
de reestruturação ou em situa-
ções de fusões e aquisições.

É o que indicam os executivos
de empresas como TAM, AleSat e
Braskem, que, na última sex-
ta-feira, compartilharam proble-
mas e soluções de gestão em um
evento organizado pelo Instituto
de Desenvolvimento Gerencial
(INDG), empresa de consultoria
autorados projetosapresentados
nos cases.

Oponto queunetodas asexpe-
riências de companhias tão di-
versas passa pela padronização
dos processos internos, propor-
cionada pelo estímulo à troca de
experiências com outros depar-
tamentos, a definição de metas e
o constante acompanhamento
de resultados, com estímulo à for-
mação de lideranças.

TAM
Na TAM, o objetivo foi desenvol-
ver uma estratégia sustentável
para a manutenção da liderança
de mercado e da rentabilidade. “A
empresa precisou se adaptar às
novas exigências do mercado, co-
mo regularidade, pontualidade,
melhoropção dedestinos ehorá-

rios, oferecendopreço competiti-
vo e conforto. Para isso, precisá-
vamos reduzir nossos custos ope-
racionais e, ao mesmo tempo,
olhar paraa concorrênciae ofere-
cer diferenciais”, afirmou Líbano
Miranda Barroso, vice-presiden-
te de Finanças e Gestão da TAM.

As mudanças implementadas
geraram uma redução de custos
de R$44,1 milhõesentre janeiroe
dezembro de 2005, superando a
meta estipulada pelo projeto, de
R$7milhões. Outroganhocitado

pelo executivo foi a valorização de
62% das ações da empresa lista-
das na Bolsa de Nova York.

Para chegar a esses resultados,
a companhia foi submetida a
uma rigorosa análise de custos, a
partir de controles orçamentá-
rios atrelados ao cumprimento
de metas. Para isto, alterou o pa-
drão dealimentação dosvôos fre-
tados, aumentou o controle do
fornecimento de bebidas, rene-
gociou contratos com fornecedo-
res e investiu em treinamento dos
funcionários. “Tivemos resulta-
dos intangíveis, como, por exem-
plo, a quebra de paradigmas cul-
turaisda empresa.Olhamosmais
paraanossa basegerencialepas-
samos a valorizar mais o bench -
marking [avaliação] interno, ao
invés de fazer comparações com
o mercado internacional, que era
muito rechaçado por nossos co-
laboradores causa da diferença
em relação à realidade brasileira”,
conclui o executivo.

As novas medidas foram pa-
dronizadase incorporadasàpolí-
tica de sustentabilidade da em-
presa e deram origem aos “gesto-
res de pacotes”, funcionários res-
ponsáveis pela elaboração de re-
gulamentos internos, a partir da
análise detalhada das contas da
empresa.

AleSat
Empresas que implementaram
projetos antes de passar por pro-
cessos de fusãotambém estão es-
tendendo as estratégias às em-
presas incorporadas.

Um exemplo é o da distribui-
dora de combustíveis AleSat. Ini-
ciada em 2005, naentão Ale Com-

bustíveis — nome da empresa
antes de fundir-se com a distri-
buidora nordestina Sat Distribui-
dora dePetróleo, em abrilde 2006
—, a nova metodologia de gestão
comercial desenvolvida pelo
INDG tinha como objetivo me-
lhorar os resultados
operacionais e comer-
ciais com melhoria da
rentabilidade. “Precisá-
vamos conciliar um
crescimento vigoroso,
de 38% ao ano, com ín-
dices de lucratividade
sempre crescentes, o
que é bastante comple-
xo para uma empresa com ativi-
dadestão diversascomologística
de distribuição de combustíveis,
expertise [conhecimento] de
compras e vendas e movimenta-
ção de valores”, contextualizou
Jucelino Oliveira de Souza, atual
vice-presidente da AleSat.

A lucratividade da Ale Com-
bustíveis estava em queda entre
2003 e2004 evoltou asubir coma
execução da nova metodologia
de gestão comercial, voltada ao
crescimento sustentável das ven-
das. De junho de 2005 a maio de
2006, o lucro bruto aumentou R$
21,2 milhões, representando um
aumento de 32% na comparação
com o ano anterior,assim como o
volume de combustíveis comer-
cializados, que aumentou 8%.

A solução veio com o estabele-
cimento de metas de volume de
vendas por cliente, ações de fide-
lização, com controle diário de re-
sultados e rápida correção dos
desvios. “Este resultado foi possí-
velgraçasao tripéLiderança,Mé-
todo e Conhecimento Técnico”,

conclui Oliveira, que submeteu a
companhia a um novo contrato
com a consultoria após a fusão,
para unificar as estratégias co-
merciais.Até ofinal de2007, aAle-
Sat se voltará a novas ações de re-
dução de despesas e de fideliza-

ção de clientes.

Braskem
A aquisição da Politeno
pela Braskem, no ano
passado, acabou geran-
do, como conseqüência
indireta, uma amplia-
ção da consultoria que o
INDG prestava.

A consultoria, que executava
um projeto para a maximização
de resultados dentro de uma limi-
tação da capacidade produtiva
na Politeno, ampliará a atuação
em outras unidades de produção
de polietilenos (matéria-prima
para plásticos) da companhia.

A estratégia que vinha sendo
utilizada para aumentar a receita
era atrelar o controle de preços à
operação comercial, ampliando
o mix de produtos e eliminando
distorções. “O projeto promoveu
uma revolução interna na em-
presa. Criamos gestores de pro-
duto, atrelando uma área mais
técnica ao marketing, criando
novoscaminhos paraa vendados
nossos produtos”, explicou Hen-
rique Lewi, líder de segmento da
Braskem.
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k NOVOS TEMPOS

«A empresa precisou se
adaptar às novas
exigências do mercado,
oferecendo preço
competitivo e
diferenciais»
LÍBANO MIRANDA BARROSO
VICE DE FINANÇAS E GESTÃO, TAM

k DESAFIO

«Precisávamos
conciliar um
crescimento vigoroso
com índices de
lucratividade sempre
crescentes»
JUCELINO DE SOUZA
VICE-PRESIDENTE, ALESAT

Setor público
deve gerar novos
projetos em 2007

Os projetos de consultoria para
o setor público devem crescer
este ano, segundo o Instituto
de Desenvolvimento Gerencial
(INDG). “Em razão das pres-
sões por melhores resultados e
da transparência na prestação
de contas, os projetos para o
setor público têm crescido
muito. Ano passado, ele repre-
sentou 15% dos nossos negó-
cios; este ano, esperamos que
chegue a 25%”, afirma Luiz
Octávio de Souza, diretor do
INDG. A unificação de políticas
sociais executadas paralela-
mente por diferentes órgãos do
Governo Federal gerou melho-
rias na gestão de recursos do
Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome.
“O projeto promoveu uma in-
tegração entre os programas
federais de desenvolvimento
social, executados em todos os
municípios do País, através de
metas, maior fiscalização e
realização de políticas co-
muns”, afirmou o ministro Pa-
trus Ananias, durante o evento
do INDG em São Paulo. A con-
sultoria será mantida este ano,
através de convênio com o Mo-
vimento Brasil Competitivo.

A Prefeitura de São Paulo
também obteve ganhos. “O
programa gerou um acréscimo
de R$ 2 bilhões na receita com
o combate à sonegação de im-
postos e redução de despesas”,
afirma o diretor do INDG.

PROGRAMAS SOCIAIS

Ministério do Combate à Fome
investe r$ 15 mi em qualificação
Governo lança na manhã de hoje um programa
para qualificar agentes públicos que trabalham
com os programas sociais do Poder Executivo

são paulo

O ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Patrus
Ananias, lança hoje, às 9h30, em
Brasília, o programa Gestão So-
cial com Qualidade,que vai capa-
citar, ao longo deste ano, 15,6 mil
técnicos e gerentes de estados e
municípios que atuam nos pro-
gramas desta área.

Participarão do lançamento
representantes do Programa das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud), da Escola Nacio-
nal de Administração Pública
(Enap) e do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID).

O programa é parte da política
decapacitação doMinistério evi-
sa aprimorara gestãodos progra-
massociais públicos,por meiode
qualificação de profissionais em
novas práticas e tecnologias para
atender com eficiência a popula-
ção e promover a integração de
diversas ações.

Os cursos de qualificação, que
atenderão 14.059 técnicosem au-
las a distância e 1.618 gerentes na
forma presencial, serão ofereci-
dos por instituições selecionadas
pelo ministério. O investimento é
de R$ 15 milhões.

A capacitação vai envolver pro-

fissionais que trabalham, por
exemplo, com o Bolsa Família e
com o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (Peti) e tam-
bém na implementaçãodo Siste-
ma Único de Assistência Social
(Suas), modelo criado em 2005
que reorganiza o atendimento,
agiliza os repasses dos recursos
federais, respeita as realidades lo-
cais e coloca a família como o cen-
tro das políticas deste setor. Uma
das finalidades da qualificação é
aprimorar o monitoramento e a
avaliação dos programas.

No caso da formação a distân-
cia, participam de doisa cinco re-
presentantes de cada um dos
5.564 municípios brasileiros (in-
cluindo o Distrito Federal), de-
pendendo do tamanho da popu-
lação de cada cidade.

Cada estado poderá indicar 20

técnicos.No cursopresencial,se-
rão atendidos, neste primeiro
ano, estados, capitais, cidades in-
tegrantes das regiões metropoli-
tanas ou com população de 100
miloumais habitantesetambém
aquelas enquadradas na Gestão
Plena do Suas até março de 2006.
Totalizam 629 municípios.

Durante a manhã desta ter-
ça-feira, as secretárias Márcia Lo-
pes (Executiva), Simone Albu-
querque (substituta da Assistên-
ciaSocial) eRosani Cunha(Renda
de Cidadania), e o secretário Rô-
mulo Paes (Avaliação e Gestão da
Informação) detalharão o pro-
grama de capacitação.

Eles vão apresentaras expecta-
tivas quanto ao impacto desta
qualificaçãonos diversosprogra-
mas sociais.

panoramabrasil
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Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer
Toda ação de um líder gera reações. Com um
pouco de esforço é possível ganhar muito

São Paulo, 27 de fevereiro de
2007,aqui começaa nossacolu-
na.O objetivoé trocarexperiên-
cias, histórias einformações so-
bre o dia-a-dia das empresas, te-
mas ligados aos empreendedo-
res e seus pares, tais como: “In-
ternet no horário do trabalho,
bom ou ruim?”; “Quando é ne-
cessário marcar uma reunião?”;
“Sou um bom líder ou um líder
bonzinho?”; “Seráque eusei ne-
gociar?” Falei em troca porque
com certeza vocês serão a parte
mais importantedesta colunae,
para começarmos, irei falar so-
bre a importância da mudança
de comportamento.

Não tenho a pretensão de, em
algumas linhas, mudar o seu
comportamento, mas sim de
que você reflita sobre a sua pos-
tura. Afinal,se você aindanão se
deu conta, pessoas precisam ser
lideradas e a sua empresa e/ou
equipe é um espelho desta pos-
tura. Uma vez esclarecido isso,
você poderá se questionar sobre
aspectos comportamentais:co-
mo você évisto como líder/em-
preendedor? Um exemplo a ser
seguido ouesquecido?; umlíder
que delega ou ‘delarga’?; o líder
que só cobra ou aquele que
mostra os caminhos de forma a
que a equipe entenda quais os
objetivos e resultados a serem
alcançados? Reflita!

Porqueeste assuntonoinício
da coluna?Porque muitasvezes
neste cargo os líderes ficam in-

trospectivos e voltados apenas
para seus resultados, não im-
portando-se com as suas ações,
e esquecem que toda ação gera
reação. Quais as reações mais
comuns que as pessoas têm tido
depois das suas ações (reuniões,
apresentações)?

A minha experiência de-
monstrou que, com senso de
adaptação, com persistência
constante e diálogos com seus
subordinados e clientes, admi-
nistradores variados obtiveram
sucesso,sem deixararesponsa-
bilidade de, na hora exata, reto-
mar a liderança junto a sua
equipe. Assim, têm o reconheci-
mento e o respeito de seus clien-
tes internos e externos.

Você não precisa começar
com mudanças grandiosas, co-
mece pelos detalhes, como, por
exemplo, identifiquee visiteum
novo fornecedor, mude alguns
móveis ou máquinas de lugar,
faça uma pesquisa junto aos
seus clientes e subordinados,
descubraas suasexpectativas,o
que eles acham do seu produ-
to/serviço, ou de sua liderança.

Você quer obter resultados
diferentes? Então faça como os
empreendedores de sucesso:
seja ousado e criativo.

AlexandreCarreiro éempresário emi-
nistra treinamentos na área de empreen-
dedorismo desde1998. O autortambém é
sócio daempresa detreinamentos empre-
sariais Carreiro e Associados

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Funcionários da Telefônica doam
imposto de renda para projeto
são paulo

O programa Voluntários Telefô-
nica arrecadou um total de R$ 98.
989,13, contando com a partici-
pação de 597 funcionários do
Grupo Telefônica. A verba foi di-
recionadaaoFundo daInfânciae
da Adolescência de Guarulhos.
Em contrapartida, a Telefônica
destinou outros R$ 307.660,87,
perfazendo o valor final de R$ 406.
650,00.Esses recursos— járepas-
sados — serãoutilizados na com-
pra de uma casa para o Projeto
Gaia, que abriga cercade 260 ado-
lescentes que cumprem medidas

socioeducativas por determina-
ção judicial.

Pelo segundoano consecutivo,
o Gaia é beneficiado pela campa-
nha Incentivo Criança, que vem
sendo realizada desde 2004 den-
tro do programa Voluntários Te-
lefônica.Trata-se deumacampa-
nha de estímulo aos funcionários
doGrupo paraquedoem partedo
Imposto de Renda a um projeto
social — no caso, o Gaia, de Gua-
rulhos —, que desde 2005 é apoia-
do pela Fundação Telefônica
através do “Programa Pró-Meni-
no: Jovens em Conflito com a Lei”.

“Indicamos o Gaia por ser um
projeto que já obtém resultados
concretos, como a redução da
reincidência de atos infracionais
e a reinserção dos jovens na esco-
la e no trabalho”, enfatiza Sérgio
Mindlin,presidente daFundação
Telefônica.

Para facilitar a adesão e contri-
buição, foi criado na Intranet do
Grupo um sistema eletrônico es-
pecífico para a campanha, pelo
qual os funcionários podiam si-
mular, com base nos seus rendi-
mentos, o limite para doar com
dedução do Imposto de Renda no

ano posterior, decidir o valor e
realizar sua doação. O valor doa-
doé 100%dedutível doIR,até oli-
mite de 6% do imposto devido.

Fundação Telefônica
Desde a sua criação no Brasil, em
1999, a Fundação Telefônica já
apoiou mais de 130 projetos so-
ciais nas áreas de educação, saú-
de e desenvolvimento social. Os
seus dois principais Programas
são Educarede e Pró-Menino. O
portal EducaRede (www.educa-
rede.org.br) foi desenvolvido pa-
ra contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino público. O
programa Pró-Menino mantém
um portal (www.promenino.org.
br) e dedica-se à proteção da
criança e do adolescente.
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