


eficiente

Mas além da gestão financeira
austera, as iniciativas de
redução e gestão eficiente de
custos acabam se tornando
um imperativo para o sucesso
de muitas organizações.

O recente período de
prosperidade nos negócios
e na economia em geral
proporcionou a oportunidade
de verificarmos diversos
investimentos em novas
tecnologias e em novos
modelos de negócios
conduzidos pelas MPEs. O
índice de inclusão empresarial
no Brasil, por exemplo, vem
subindo a taxas médias de
22% ao ano desde 2003. Mas
nesse período as crises
econômicas também vieram

com força, principalmente
as advindas dos EUA (por
exemplo, exuberância
irracional, pontocom, crise
atual etc.), de alto impacto
no País.

O lado bom dessa panacéia
remete ao fato de que
certamente a TI e a internet
assumiram o papel de
importantes responsáveis
na geração de riqueza para
as MPEs, uma vez que,
possibilitando sua inclusão e
trazendo eficiência às grandes
cadeias de valor, conseguiram
proporcionar, dentre outros, a
possibilidade de novos
modelos de negócios
(coopetição, pontocom,
joint ventures, redes
integradas, clusters e arranjos
produtivos, exportação etc.) e a
redução real de custos
produtivos e indiretos. Essa
maior eficiência alcançada a
partir dos investimentos em
integração informacional via
TI e web, ou seja,
investimentos na substituição
dos fluxos físicos por fluxos
digitais, traduziram-se em
ganhos reais de custo/preço e
qualidade repassados para
os clientes e consumidores,

gerando aumento de demanda
e, portanto, financiamento
a mais produção e
mais crescimento.

O lado ruim da história tem
sido justamente a qualidade
da gestão de boa parte dessas
empresas, que relegaram a
segundo plano fundamentos
básicos da gestão corporativa,
como lucratividade,
diferenciação real, vantagem
competitiva e equacionamento
do nível oferta versus procura,
dentre outros, em prol de
maximizarem pretensas janelas
de oportunidades, que muitas
vezes não passavam de frestas.
Para diversos empresários, a
equação que denominamos
"futuro negro" se tornou um
presente a mitigar: mercados
crescendo e vendas
aumentando vezes má gestão
nos fundamentos é igual a
problemas sérios em épocas
futuras de crises.

Com essa nova crise, temos
que reaprender, em versão
século 21, on-line, off-line,
"x-line", enfim, qualquer
modelo de negócio deve
ser criativo, sim, porém
fundamentado e feito para
durar ("built to last", com
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referência a Jim Collins)
e com visão sensata de
investimentos (algo
como o mantra buffetiano
de "só invisto no que
conheço bem").

Nessa fase de
crescimentos alternantes
(sustentado e
não-sustentado), o lado
esquerdo da conta de
resultados foi muitas vezes
negligenciado, de tal modo
que as melhorias decorrentes
dos investimentos também
não foram suficientemente
exploradas ou capturadas
pela operação das empresas.
Ou seja, investimentos
perdidos. É essa falha
sistêmica em apropriação
de valor a partir dos
investimentos (por
exemplo, TI e internet)
que têm conduzido
à disseminação de
ineficiências na
infraestrutura de
muitas empresas, que
hoje pesam sobre sua
competitividade.

Principais cuidados a considerar
Aferir os impactos das iniciativas nos objetivos de negócio
estabelecidos, evitando reduções de custos arbitrárias.
Rever a estrutura e causadores de custos.
Sinergias ao integrar informações e processos da empresa
com o ecossistema de negócios em áreas como gestão
de suprimentos (SCM).
Ganhos de curto prazo devem financiar as iniciativas de
longo prazo, garantindo o crescimento e longevidade
da operação.
Reduções de custos devem ser muito bem dimensionadas
e priorizadas.
Alguns tipos de investimentos, que podem ser "custos",
geram dinheiro; portanto, não podem ser cortados [custos
de substituição, como digitalização de processos, e custos
de oportunidade].

Efeito imediato: muitos
empresários, ao contrário do
que deveriam fazer (crise =
oportunidade), veem-se
forçados a cair novamente
na velha regra de equilíbrio de

balanços sustentados pelo
corte nos investimentos e
nos custos, fruto da
necessidade real e da
psicologia de investimentos

tradicionais que rezam
que em mercados
incertos, como Cr atual,
deve-se refrear
investimentos,

cortar custos e
secar despesas.

Porém o bojo de
ações tradicionais para o

corte de custos e despesas
(menos colaboradores e

viagens, corte nas verbas de
representação, redução no

custo de formação de

profissionais, redução da
qualidade etc.), e a suspensão
arbitrária de investimentos em
novos projetos, publicidade,
inovação, novas tecnologias,
novos produtos etc.,
demandam disciplina e
fundamentação na sua
implementação; caso contrário
restarão seqüelas na condição
competitiva das empresas no
médio prazo. Essas iniciativas
permitem realizar resultados
e/ou ganhos imediatos, mas, ao
não atacarem as ineficiências
estruturais do modelo de
negócio, podem comprometer
a sobrevida de longo prazo
da empresa.

Cada vez mais^jeomo já
afirmou Gary Hamel, a
competição se dá no âmbito
dos modelos de negócios.
Sob nosso ponto de vista,
complementamos que se dá



também em quão bem se
implementa, diferencia e
gerencia esses modelos
de negócios.

O desafio está justamente
em, simultaneamente com
as iniciativas de melhoria
de eficiência, manter e
desenvolver as competências
críticas que, no momento de
retomada econômica, sejam
capazes de sustentar o
crescimento e competitividade,
gerando capacidade de
reinvenção sistemática da
empresa. Ou seja, os cortes não
podem sangrar tanto a ponto de
macular a capacidade criativa e
geradora da empresa.

Nesse contexto, é
fundamental desenvolver
uma visão integrada e
abrangente que alinhe os
esforços de gestão de custos
(ver quadro à esquerda).

Algumas experiências que
temos conseguido perceber nos
projetos que implementamos
voltados à otimização de
workflow (processos) e
infraestrutura, com vieses de
redução de custos e knowledge
management, tais como ERP,
SCM, EAI, CRM, SFA, dentre
outros, nos mostram que
alguns ganhos são
significativamente
fundamentados, senão pelo
retorno direto do projeto,
por seu impacto quantificável
nos demais processos e
atividades da empresa (ver
quadro à direita).

As atuais condições
econômicas constituem, apesar
do prenuncio de uma crise
potencialmente mais aguda,
também uma oportunidade
para aquelas empresas que
estejam dispostas a enfrentar
esse desafio. As soluções
existem e os benefícios são
tanto maiores quanto a
capacidade de adequar a gestão

de custos e a seleção dos
investimentos prioritários às
oportunidades oferecidas pela
conjuntura e ao modelo de
negócios praticado pela
empresa. Tom Peters tem razão
ao dizer "small is beautiful"
(pequeno é lindo). Nós, da
E-Consulting Corp., achamos
que digital & small é mais
beautiful ainda. B--B

Reengenharia do custo

A reestruturação que torna a empresa mais eficiente

Simplificar operações e integração do workfíow, otimizando, e
estandartização dos processos possibilitam uma redução
drástica das despesas.
Ganhos de eficiência a partir do approach seif-service do
B2E/E2B baseados na internet, automatizando serviços de
recursos humanos, treinamento (e~learning, dentre outros) e
tarefas administrativas.
Melhorias introduzidas na utilização do ERR SCM, EAI e portais
corporativos, bem como redução de prazos, níveis de estoques
- principalmente intermediários ou wip [work in process), e ciclos
de produção.
Rentabilização de ativos de TI existentes, principalmente com o
conceito de arquiteturas três camadas, além de EAI, XML,
servidores de aplicação, middleware, portais corporativos e
componentização de aplicativos.
Otimização da relação entre os custos fixos e os variáveis; por
exemplo, com a subcontratação de serviços e a adoção de
outsourcing, criando estruturas de custos mais flexíveis e
mantendo foco no core business.
Redução de custos operacionais e de riscos, como, por
exemplo, a partir da terceirização da infraestrutura tecnológica,
e, portanto, de pessoal, para datacenters externos, garantindo
escala, flexibilidade, manutenção 24/7, segurança.
Trabalho colaborativo, garantindo, via engenharia simultânea,
eficiência e qualidade na produção dos projetos, menor nível de
erros e consistência com as expectativas do cliente.
Capacidade de geração do conhecimento, ou seja, capacidade
de aprender e armazenar conhecimento, alimentando
a organização.
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