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Nem tudo está perdido, garantem os especialistas. O barco brasileiro não afundará 
facilmente 
 
Passados os primeiros momentos de surpresa e indagações, provocados pela eclosão da 
crise financeira internacional em setembro de 2008, especialistas, políticos, acadêmicos, e 
até mesmo o cidadão comum trataram de buscar explicações sobre um acontecimento que 
já entrou para a história do capitalismo. O governo acenou com atrativos endereçados aos 
empresários como forma de coibir um pessimismo que já começava a se alastrar 
perigosamente. Por seu lado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) quis mapear o 
estado de espírito do empresariado nacional diante desse novo desafio. Para isso, realizou, 
entre 6 e 14 de novembro, Consulta Empresarial envolvendo 385 empresas 18% de grande 
porte, 34% de médio porte e 46% pequenas. Os resultados mostraram o que todos já 
sabiam: 88% dos empresários entrevistados consideram que a crise afeta os negócios de 
suas empresas e 57% delas reduziram as projeções de vendas para 2009. A queda na 
demanda foi apontada como o principal efeito da crise, seguida pelo aumento dos preços 
dos insumos e dos equipamentos importados. 
 
Os dados apresentados na consulta da CNI foram corroborados pela pesquisa do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que mostrou queda drástica no número de postos de trabalho 
gerados em outubro em relação a setembro: de 282.841 para 61.401. O auge das 
preocupações do governo, entretanto, ocorreria no início de 2009, quando um dos gigantes 
do setor automobilístico, a General Motors (GM), abriu a temporada de demissões, 
dispensando 744 funcionários temporários de sua fábrica em São José dos Campos (SP), 
que tinha 9.300 empregados. Depois do agravamento da crise, em setembro do ano 
passado, essa foi considerada a primeira demissão em massa entre as montadoras de 
automóveis instaladas no Brasil. "E preciso adequar os níveis de produção com a demanda 
prevista", justifica a montadora. Um comunicado da GM afirma que a empresa dará 
prioridade à contratação dos mesmos trabalhadores "caso haja uma retomada dos volumes 
de vendas". De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José 
dos Campos, Luiz Carlos Prates, a maioria dos trabalhadores demitidos havia sido 
contratada em meados de 2008. "Isso configura demissão em massa, porque os contratos 



de trabalho não terminaram agora e ainda poderiam ser renovados por mais um ano. A 
empresa escolheu demitir os temporários porque fica mais barato", disse o sindicalista. 
 
O certo é que o crescimento das demissões no setor privado tornou-se a maior preocupação 
do governo. O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, criticou as empresas que estão 
demitindo e o governo apressou-se, além de outras medidas, a oferecer contrapartidas 
sociais, como desoneração de impostos e liberação de recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para preservação 
dos empregos. 
 
A queda no número de postos de trabalho e as demissões neste início de ano indicam que a 
crise global finalmente chegou ao Brasil. Mas como? Com que intensidade? A crise é tema 
central há meses na mídia. Todos têm suas opiniões, mas poucos conseguem compreender 
as nuances do capitalismo globalizado. E pouquíssimos entendem realmente o que poderá 
ocorrer daqui a diante em países como o Brasil. 
 
Desemprego, fantasma que assusta o país 
 
Para Antônio Carlos Pedroso de Siqueira, presidente do Comitê de Relações Acadêmicas do 
Paraná, do Instituto de Executivos de Finanças do Paraná (IBF/PR), é natural que no 
anúncio de uma crise os investimentos planejados sejam suspensos, gerando redução de 
novos postos de trabalho e, em alguns casos, dispensando parte do contingente de 
trabalhadores. "Devemos considerar, entretanto, que a economia brasileira tem 
características interessantes. Os dados sobre desemprego divulgados pelas pesquisas do 
Ministério do Trabalho e Emprego escondem mais do que revelam o que de fato está 
acontecendo ou o que irá acontecer. Os postos de emprego sofrem uma mudança muito 
grande, especialmente no que diz respeito à qualidade do trabalho ofertado", assinala 
Siqueira. 
 
O Administrador Pedro Podboi Adachi considera que, além da queda do número de vagas, 
deverão surgir ainda números negativos nos primeiros meses de 2009, como previsões de 
queda drástica nas taxas de crescimento. "Em contrapartida, algumas notícias positivas 
também surgirão, como a baixa dos juros, ou notícias de que alguns setores estão com 
estoque baixo e irão produzir para reposição. O otimismo é importante para evitar uma 
crise de pânico. Um dos motivos do otimismo é o fato de a economia brasileira estar bem 
estruturada para enfrentar os efeitos da crise, especialmente quando comparado com crises 
internacionais que ocorreram no passado", enfatiza Adachi. E segundo o Administrador 
Alexandre Sampaio Fialho, MBA em Finanças e Marketing e líder do Processo de Relações 
Institucionais e Mercado da Fundação Dom Cabral, o nível de desemprego no pré-crise foi 
um dos menores de nossa história recente. Mesmo o desemprego ficando elevado, ainda 
está num patamar infinitamente melhor do que em anos anteriores. "Um outro ponto 
comparativo é que na economia brasileira a informalidade ou empreendedorismo forçado 
são traços presentes em nosso perfil, ou seja, crise geralmente não abate nossa população 
como abate os americanos, por exemplo. Mas se continuar nesse sentido, certamente os 
efeitos colaterais retroalimentarão a própria dinâmica microeconômlca e o emprego, 
gerando um ciclo vicioso extremamente preocupante", analisa Fialho. Sobre isso, a doutora 
em Direito Internacional Maristela Basso é incisiva: "Não há lugar para otimismo, todos os 
possíveis cenários devem ser examinados e as providências devem ser tomadas. Empresas 
e consumidores devem apertar os cintos". Fialho explica que a crise atual não começou no 
processo produtivo, não explodiu a partir de nenhum dos pressupostos clássicos de 
superconsumo. "O seu contágio deu-se em direção à chamada ' economia real', ou seja, 
pelos mecanismos de crédito inadimplência + subprime + liquidez. Trata-se, como 
resultado, do enxugamento compulsivo do mercado pelos bancos, alguns retirados do 
mercado por quebra, outros paralisados por precaução, fazendo com que a liquidez quase 
desapareça do cenário econômico dos principais países do mundo". Neste momento, 
ressalta ele, é temerário avaliar a natureza da crise. "Contudo, já sabemos que não é uma 
crise de superprodução, nem uma crise geral do crédito, pois o mercado continua com boa 
capacidade de consumo e também o crédito - em especial para as empresas que suportam 



fazer seus próprios investimentos continua a rodar. Não há, por enquanto, qualquer sinal de 
paralisia geral", complementa. 
 
crise, de um segundo cataclismo o fim do mundo, um tsunami final e todas as demais 
profecias de caos vigentes entre jornalistas e economistas pegos de surpresa - não está 
entre as mais prováveis possibilidades", adverte Fialho. 
 
Os governos, em toda a parte, já iniciaram os processos de resgate e de disponibilidade de 
liquidez para os casos mais dramáticos, evitando que a crise aprofunde seu caráter 
sistêmico global. 
 
Embora o impacto ter sido devastador em economias centrais como Europa, Japão e 
Estados Unidos, as chamadas "novas economias", apresentaram condições de manutenção 
do crescimento em níveis mais baixos. 
 
O fator emocional é importante para contornar uma crise, ressalta Adachi. "O otimismo 
existente no Brasil se deve ao fato de o país estar mais preparado para enfrentar a crise, 
quando comparado com as crises ocorridas no passado. Não faz muito tempo, era comum 
ouvir que bastava os Estados Unidos pegarem uma gripe que o Brasil ficaria acometido de 
uma pneumonia. Isso não ocorreu nesta crise, no entanto, não significa que o Brasil está 
imune à crise mundial. Na realidade, o Brasil está vivenciando a crise. Muitos empresários 
não compartilham desse otimismo e alguns estão revendo suas estratégias de forma 
racional, objetiva e cautelosa", explica. Fialho compartilha dessa opinião e afirma que 
certamente o Brasil está muito melhor preparado para enfrentar tal crise do que em outros 
momentos e, inclusive, comparativamente aos EUA e à Europa. "Teremos impactos 
menores. A questão que fica ainda no ar é em relação à real gravidade e ao tempo desta 
crise, pois caso tenhamos os dois aspectos extremamente desfavoráveis, o que temos de 
vantagem relativa poderá se tomar insignificante perante o contexto global e local", 
arremata. Maristela Basso é mais cautelosa. "O cenário não é para otimismo. Brasil e todos 
os demais países vão sentir os efeitos. Estamos diante de um novo capitalismo e até ele se 
consolidar vamos ter que passar por tempestades e desertos. Países como China, Japão, 
índia e Arábia Saudita, por exemplo, hoje têm mais reservas e, por isso, melhor vantagem - 
o que não significa que não sentirão os efeitos da crise", assevera. 
 
O Administrador e a crise 
 
Para Siqueira, algumas receitas para garantir a sobrevivência de planos em médio e longo 
prazo, em meio a uma crise do capitalismo global, são as que estão registradas na História. 
Cada momento é novo e requer ousadia e responsabilidade para seu enfrenta-mento. Por 
isso, um estado de ânimo enfraquecido e pessimista é pernicioso às escolhas a serem feitas. 
Isso restringe a ousadia necessária para a atividade empreendedora. Na visão de Siqueira, 
é claro que devem ser adotadas algumas medidas padrão, "que poderiam e deveriam ser 
tomadas anteriormente, entre elas: revisão criteriosa dos gastos, com corte ou redução dos 
mesmos; aprimoramento dos informes gerenciais, especialmente aqueles que podem ser 
extraídos da contabilidade e apresentar projeções seguras nos aspectos patrimonial, 
financeiro e econômico; limitar a utilização de métricas financeiras para decidir sobre os 
negócios; reavaliar o Plano Estratégico e desenvolver técnicas para realinhamento de seu 
posicionamento; levantar o conhecimento da empresa". 
 
Em momentos como este, analisa Siqueira, deve-se rever o cuidado com a tecnologia e 
como preservá-la e ampliá-la; ter foco nos negócios, evitando ações especulativas de risco; 
e adotar um Plano Gestor de Riscos, a ser permanentemente reavaliado. "Mas nenhuma 
sugestão é particularmente específica a um momento de crise, seja ela qual for. Um 
componente que me parece muito importante e altamente favorável aos Administradores 
brasileiros é o fato de que já passamos por várias crises locais extremamente graves. 
Temos escola de sobrevivência em tempos de crise", garante. 
 



Afinal, como diz Adachi, a crise pode ser sinônimo de oportunidade para pessoas com perfil 
empreendedor. O cenário mudou e muitos projetos de médio e longo prazo devem ser 
revistos. Não é viável afirmar que antigos projetos de longo prazo possam sobreviver sem 
os devidos ajustes. E Fialho complementa: "Projetos que tenham impacto em redução de 
custo, diminuição de riscos em geral, ou mesmo em aumento de receita juntamente com 
aumento de rentabilidade poderão e deverão sobreviver à crise, pois mesmo incidindo em 
custo de capital superior, a viabilidade da empresa apresentará melhorias em seu fluxo de 
caixa consolidado". 
 
Ordem no caos 
 
Diante de tal cenário, muitos consideram que o maior desafio no momento é encontrar a 
ordem no caos. Alguns problemas estão sendo colocados: créditos escassos e caros; 
grandes pedidos estão sendo cancelados ou postergados até um futuro indefinido; 
crescimento dos custos dos produtos; insegurança em relação ao mercado externo - bem 
como a oscilação de preço de cada moeda. Mas como ressalta Siqueira, "esses desafios são 
permanentes, independentemente da existência da crise. Há que se considerar as várias 
oportunidades que as crises proporcionam. As principais estão na observação atenta das 
atitudes tomadas pelos principais concorrentes", pondera ele. 
 
Adachi observa que muitos projetos de médio e longo prazo devem ser revistos. Não é 
viável afirmar que antigos projetos de longo prazo possam sobreviver sem os devidos 
ajustes. "Um bom gestor sabe que deve estar atento a diversas perspectivas ao mesmo 
tempo: mercado, investidores, funcionários e todos os demais grupos de influência que 
interagem com uma empresa", assevera. Ele acha ainda que o planejamento é essencial. O 
cenário que existia nos últimos anos foi modificado e as empresas devem se adaptar para a 
nova realidade. "Independentemente do porte da empresa, todas as organizações devem 
ter um planejamento e esse deve ser revisado quando ocorre uma forte mudança do 
cenário, como ocorreu com esta crise. De forma genérica, pode-se afirmar que um grande 
desafio será evitar uma crise de credibilidade. O sentimento de pânico deve ser evitado, 
pois poderá agravar a crise". 
 
Os mecanismos institucionais anticrises já foram formulados e instituídos, tratando-se na 
verdade de definir os méritos dos modelos de intervenção firmados para a crise. O problema 
maior para uma avaliação prévia da crise reside claramente no tamanho do impacto sobre 
as economias emergentes. "A China deverá manter seu crescimento, e medidas 
fundamentais foram tomadas, de forma imediata, para isso. Talvez a mais impactante tenha 
sido a vasta reforma agrária anunciada pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês, 
abrindo o caminho para o aumento da produtividade no campo, fixação maior de 
trabalhadores e investimentos pesados em eletrificação, saneamento básico e infraestrutura 
viária", exemplifica Fialho. 
 
As medidas que o governo brasileiro vem tomando em função da crise, como a redução de 
IPI para veículos e, mais recentemente, campanhas para os brasileiros consumirem mais, 
estão corretas na opinião Adachi. "A crise de credibilidade é um fator de extrema 
importância. Se a sociedade decidir colocar o pé no freio' e não consumir, a crise irá se 
agravar. Controlar o pânico gerado por uma crise é muito importante e deve ser 
considerado pelo governo para definir as medidas que serão adotadas para minimizar os 
efeitos da crise, o que inclui a redução de tributos. Millôr Fernandes ironizou essa situação 
ao dizer para as pessoas que sempre economizaram para os dias piores, que elas poderiam 
começar a gastar, pois os dias piores já chegaram." 
 
Apesar de o governo estar apresentando uma dose de otimismo, Siqueira entende que 
precisará manter uma posição de permanente alerta para enfrenta-mento da crise, 
dependendo do rumo que ela tomar. "Não será passageira, e estamos num ambiente 
globalizado e sem a perfeita noção das possíveis ameaças e riscos inerentes. O governo 
deve afastar-se do uso de frases jocosas ou levantar responsabilidade em outros países 



como únicos responsáveis pela crise gerada. Não adianta acertarmos os nomes dos 
culpados se, no final, sofremos conseqüências danosas em nossa economia", acrescenta. 
 
Crise de gestão? 
 
Alguns especialistas avaliam que a crise é de gestão e não política ou financeira. Siqueira, 
por exemplo, acredita que a origem da crise tenha sido a má gestão, tanto por parte dos 
governos a título de exemplo ele cita apenas os EUA, que geraram a bolha a partir da crise 
de 1999 evento NASDAQ - e a aceleraram após o episódio da ENRON, WORD-CON e 11 de 
Setembro. "Muitos executivos, especialmente aqueles com viés financeiro, encontraram 
campo fértil para ganhar dinheiro. Muito dinheiro! A redução das taxas de juros forçava as 
pessoas a contratar empréstimos, gerando elevação falsa no PIB de vários países. Para cada 
produção na economia real, havia geração de muitos contratos, todos contados como nova 
criação de riqueza, mas falsa, claro." Em sua opinião, o Brasil também enfrenta esse tipo de 
ação por parte do governo, que foi rapidamente adotada por alguns agentes financeiros. A 
ampliação do crédito consignado, por exemplo, gerou a elevação do PIB e, 
conseqüentemente, a indesejada elevação dos gastos de custeio do governo, que é balizada 
pela expectativa de receitas, sem lastro real. Essa bolha gerada há alguns anos na 
economia brasileira também pode estourar a qualquer momento. "Por isso o governo acena 
com uma 'atitude otimista ' para que todos continuem consumindo; pedalando cada vez 
mais forte a bicicleta ribanceira abaixo", critica Siqueira. 
 
Fialho discorda de que se trata de uma crise de gestão. "É impossível separarmos os 
aspectos de gestão desta crise das questões políticas ou econômicas, já que as estratégias 
das hipotecas foram geradas para dar mais fôlego à economia americana tendo grande viés 
político, já que um dos reflexos desta crise é a consolidação de novas forças econômicas 
(BRIC) e políticas mundiais", pondera. Para Maristela Basso, a crise é financeira, política e 
de gestão. "Política, porque os governos deixaram o mercado dramaticamente livre para 
atuar com regulação mínima ou inexistente e agora tiveram que entrar na arena para salvar 
os bancos. Financeira, porque os bancos, como nunca antes, tomaram dinheiro no mercado 
desregulado e emprestaram sem garantias. De gestão, porque com dinheiro fácil, passamos 
a consumir desregradamente. Tudo passou a ser possível: casa nova, carro novo, viagens 
etc. A crise, portanto, é de todos nós: de super-consumo e empobrecimento", finaliza.            
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