
A difícil tarefa de cortar custos 
 
 
Demissão de pessoal deve ser último recurso, dizem consultores 
 
Quando uma empresa entra em crise a primeira coisa que passa na mente de muitos executivos é 
o corte de custos, principalmente de pessoal. O fundamental nestas horas é saber diferenciar o 
custo bom do ruim para não sacrificar o funcionamento dos negócios. É a opinião do professor 
Faculdade Moraes Júnior-Mackenzie Rio, André da Costa Ramos, que também trabalha como 
contador na Petrobras. 
 
"Os custos bons são os que agregam valor ou benefício para empresa e o ruim é o que causa 
desperdício. Todo corte precisa ser muito bem planejado e, na maioria das vezes, começar pelo 
departamento pessoal não é um bom negócio porque estará atingindo a parte boa. Se a decisão 
não for cuidadosa, o executivo vai achar que está saindo do buraco, mas vai mesmo é se 
enterrar", analisa o professor. 
 
O consultor Fernando Macedo, responsável pela operação brasileira da Expense Reduction 
Analystis, empresa especializada em gerenciamento de gastos, também compartilha deste 
pensamento. Segundo ele, é preciso avaliar com cuidado cada caso e agir em setores que não 
afetam o funcionamento do negócio. Reduzir contas de luz, água e até a impressão de 
documentos é um bom começo. 
 
engenharia enxuta. "Nossa atuação é focada em reduzir gastos, mas não no negócio principal 
porque é dali que sai o faturamento da empresa. Cortar custos não significa demitir. Na gestão 
moderna, uma empresa já tem uma engenharia enxuta. Hoje, para manter a saúde financeira, 
aplicamos uma metodologia que pode reduzir em até 25% os custos. Devemos olhar primeiro 
para os gastos com luz, água, telefone e depois para despesas específicas como entregas de 
malotes. Já tivemos um caso onde uma empresa gastava muita verba com entregas porque todas 
eram urgentes, sem a menor necessidade", explica Macedo. 
 
O executivo acredita que o brasileiro não tem o hábito e nem a persistência de gerenciar seus 
gastos. Em todo o mundo, avalia Macedo, as empresas conseguem diminuir seus gastos 
operacionais simplesmente com uma gestão melhor, ou seja, sem cortar nada. "O conceito é 
equalizar, ver o que pode ser reduzido, tentar negociar contratos com fornecedores, coisas 
simples e que dão muito resultado. Em determinados casos, mudar o tipo de impressora reduz 
significativamente os gastos", analisa. 
 
É pensando na otimização de processos que a Ortobom Colchões direciona seus cortes sempre 
que eles são necessários. De acordo com Rubens Dias Filho, diretor Comercial da empresa, não 
existe um processo de corte de gastos, mas métodos de aplicação. 
 
"A briga não deve ser por cortar custos, mas otimizar processos. Não existe momento 
fundamental para cortar gastos. É questão de exercitar e repensar o negócio a todo dia. Existem 
alguns métodos que facilitam esse acompanhamento constante como, por exemplo, o sistema de 
custeio por absorção, que avalia especificamente todos os custos de produção. É importante a 
qualificação de profissionais especializados nesse acompanhamento", avalia Rubens. 
 
Demissão responsável é alternativa para empresas 
 
Nos casos onde o corte de pessoal se faz necessário, explica Luisa Chomuni Alves, consultora de 
carreira da Thomas Case & Associados, as empresas podem optar pela chamada demissão 
responsável. "É possível abrir os Planos de Demissão Voluntária (PDV), onde os funcionários 
recebem benefícios como extensão do plano de saúde por um ano e recebem determinados 
salários antecipados", afirma Luisa. 



 
Outra alternativa muito utilizada é o outplacement, onde a organização contrata uma empresa de 
recursos humanos para fazer a recolocação dos empregados que serão demitidos. "Esta transição 
é muito comum. Em algumas vezes o funcionário perde 10% do salário, mas consegue dar 
continuidade à sua carreira. O profissional se sente amparado. Damos todo suporte necessário e 
buscamos saber quais são as expectativas profissionais e intelectuais. Fazemos um plano de 
carreiras bem focado. Isso tem um custo, mas a empresa ganha mais respeito no mercado e com 
os próprios funcionários. Melhora o clima no ambiente, ninguém fica achando que a empresa é a 
vilã por ter demitido pessoas", conclui Luisa. 
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