
A estabilidade econômica permite que as empresas elaborem
planejamentos estratégicos mais detalhados. Assim, elas
podem saber onde querem estar daqui a cinco anos

Em um passado não muito distante,
quando a inflação brasileira era
galopante, fazer planejamentos
estratégicos de longo prazo era
impensável. O máximo que o cenário
instável permitia era a elaboração de
projeções para um ano. A história
começou a mudar com a estabilidade
econômica e se fortaleceu com as
exigências de um mercado cada vez
mais competitivo. Hoje, os cenários
são projetados para até cinco anos,
com tarefas a serem realizadas ano
a ano, nas quais são estimadas, por
exemplo, curvas de vendas, lucros,
custos e retorno sobre o capital
investido. Dessa forma, é possível
prever onde a empresa estará, por
exemplo, em 2013, ou pelo
menos onde pretende
estar.

Elaborar um planejamento estratégico
não é da noite para o dia. Sempre
demanda semanas e uma grande
equipe de trabalho. A melhor forma
de conseguir reunir os pontos para
tornar a empresa mais competitiva
no futuro é conhecer profundamente
a natureza do próprio negócio e as
potencialidades do mercado. O grupo
mineiro Martins, por exemplo, maior
distribuidor atacadista da América
Latina, é uma das
organizações

que, por conta da instabilidade
macroeconômica, deixava de lado
estudos sobre o futuro de suas
atividades. Com a contratação
de César Suaki para comandar a
diretoria de operações, pensar além
do presente passou a integrar a
administração do grupo. A mudança
foi brusca, já que os executivos
estavam acostumados a moldar seus
passos conforme as circunstâncias.

Com a inflação sob controle - pelo
menos, por enquanto -, administrar
com a utilização de ferramentas que
detalham passo-a-passo as ações das

empresas significa
dar um basta ao



improviso. O bom desempenho da
economia brasileira, que cresce, em
média, 4% ao ano, não só permite ter
a segurança de que as taxas de juros
e o câmbio não passarão por grandes
transformações, como também serve
de incentivo para que as empresas
mudem a forma de se planejarem.

Outro fator que tem contribuído
para o novo quadro é a instabilidade
dos negócios em todo o mundo. O
professor José Paschoal Rossetti,
da Fundação Dom Cabral, de Belo
Horizonte, afirma que se as empresas
instaladas no País estão seguras em
relação ao cenário macroeconômico,
por outro lado, sofrem com as ações
de novos concorrentes e de novas
tecnologias, muitas delas implantadas
de forma repentina. Logo, planejar-
se melhor é a tática correta para se
proteger das surpresas.

Hoje, a percepção de que somente a
diretoria é capaz de elaborar planos
começa a fazer parte do passado.
Cada vez mais, o processo ganha a
participação de integrantes de outros
escalões, como gerentes, supervisores
e especialistas. Em alguns casos, até
mesmo clientes e fornecedores são
ouvidos. O grupo Martins adotou

essa prática, ao elaborar um plano
detalhado que atendesse os pequenos
comerciantes associados ao Smart,
rede de varejo do grupo. A pretensão
é que daqui a quatro anos, o número
de pontos-de-vendas ultrapasse 2 mil
e que os centros de distribuição sejam
ampliados de três para pelo menos
cinco, o que exigirá um investimento
de cerca de R$ 100 milhões.

A estabilidade também acabou com
o hábito de revisar os planejamentos
várias vezes ao ano. Nas reuniões,
era comum pontos acertados há um
mês serem substituídos, mas sem
a garantia de que eles durariam
o tempo determinado. Hoje, as
reuniões periódicas devem apenas
servir para a correção de rotas, que
determinem, por exemplo, como
combater as inovações tecnológicas
implantadas pelos concorrentes.
O novo contexto exige coleta de
informações sobre o mercado. A
Localiza, maior empresa de locação
de carros do País, com uma frota de
quase 54 mil veículos e faturamento
de R$ 1,5 bilhão em 2007, é
exemplo disso. Se antes a empresa
comprava relatórios de consultorias
internacionais sobre o mercado em
que atua, ou consultava analistas

de bancos estrangeiros envolvidos
com o setor, hoje adota um sistema
de busca pela Internet, no qual
coleta informações internacionais
que possam, em algum momento,
impactar o mercado local.

Dificuldades
Mudar os modelos de planejamento,
porém, pode ser mais difícil do que
se imagina. As empresas temem pela
falta de profissionais experientes
na gestão de longo prazo, já que a
maioria dos executivos se formou
em uma época em que as decisões
aconteciam a curto prazo.

Outra dificuldade das empresas
está na adaptação da cadeia de
produção ao novo modelo. Ainda
existem clientes que entendem
que a expressão longo prazo, na
maioria das vezes, compreende um
período de um ano, no máximo. Esse
pensamento tem deixado "muita
gente" sem conseguir comprar
equipamentos e maquinários que
havia programado para os próximos
meses. Isso porque antes deles pode
estar uma fila de compradores para
produtos que deverão ser entregues
em 2009. Portanto, não é bom deixar
nada para depois.
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