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A análise do recente ambiente econômico possibilita afirmar que os desdobramentos do atual 
momento recessivo têm efeitos distintos por geografia, setor e organização. Há grande 
incerteza em relação à duração e consequências da crise no curto, médio e longo prazos. 
Entretanto, os indicadores dos países emergentes mostram - principalmente os do Brasil - que 
essa também pode ser uma oportunidade para que as empresas de alto desempenho se 
posicionem de maneira diferenciada após a turbulência.  
 
A primeira análise cabe nas economias maduras. Nos Estados Unidos, as vendas no varejo têm 
caído mês a mês, com perdas acumuladas de 4,1% até outubro de 2008, o menor nível desde 
agosto de 2005. Já na Europa, os resultados são igualmente preocupantes. O índice de 
confiança do consumidor nos 15 países da Zona do Euro caiu para 24 pontos negativos em 
outubro, o menor nível dos últimos 15 anos.  
 
Entre os emergentes, é possível notar redução na atividade econômica, mas o impacto geral 
do momento econômico foi menor. Inevitavelmente, esses países sofrerão alguns reflexos em 
2009, as previsões apontam que a economia chinesa deve crescer 6% e a expectativa para o 
Brasil é de menos de 2,5%.  
 
Mesmo assim, os países emergentes terão mais participação em âmbito global. A análise dos 
indicadores econômicos do Brasil mostra que o País tem assimilado melhor os últimos 
acontecimentos. Isso é resultado de um conjunto de fatores, como o pequeno déficit em conta 
corrente (cerca de 2% do PIB em 2008, porém crescente em 2009) e US$ 200 bilhões em 
reservas cambiais.  
 
A distribuição populacional brasileira também tem sofrido alterações importantes, com o 
crescimento da população economicamente ativa, a melhoria, ainda que pequena, do nível 
educacional médio e a sofisticação dos hábitos de consumo. O crédito teve a sua maior 
expansão em 20 anos, com três quartos destinados ao consumo, com baixa penetração de 
ativos imobiliários. Isto demonstra a diversificação do crédito localmente e minimiza os riscos 
de insolvência generalizada.  
 
O Brasil pode emergir mais forte, após o término do período de instabilidade. Um dos 
indicativos é a solidez do nosso sistema financeiro. Em 2003, os três maiores bancos 
americanos eram 18 vezes maiores que os três brasileiros em valor de mercado. Cinco anos 
depois, esse número é de apenas 4,5 vezes. Nenhum dos bancos dos países emergentes fazia 
parte da lista dos 25 maiores do mundo; hoje pelo menos seis estão presentes no ranking.  
 
Nesse cenário, as companhias precisam avaliar a sua condição financeira e optar por uma 
estratégia de resposta. As melhores posicionadas serão as que conseguirem reverter as 
incertezas ao seu favor e usar a desaceleração econômica como alavanca para a diferenciação 
no médio prazo.  
 
Entre as possíveis estratégias de resposta, as companhias podem adotar ações que visam à 
sobrevivência, até que tempos melhores cheguem. Para isso, elas devem reduzir gastos 
desnecessários, renegociar dívidas e vender ativos não estratégicos.  
 
Já as organizações que estiverem em melhor saúde financeira devem aproveitar o momento 
para fortalecer o diferencial competitivo. Para isso, é necessário o investimento seletivo em 
inovação e até mesmo pequenas aquisições. Também é fundamental desenvolver o capital 
humano e redesenhar o modelo operacional com o objetivo de reformular a estrutura de 
custos e se preparar para novos tempos.  
 
Como última alternativa, as companhias mais líquidas, podem aproveitar o momento de preços 
dos ativos relativamente atraentes para crescer de forma não orgânica, já que a tendência de 
fusões e aquisições não deve desaparecer. Inúmeros ativos tiveram seu valor de mercado 
fortemente depreciado, embora ainda sejam relevantes do ponto de vista de negócios. Preços 



baixos e o potencial de sinergias compõem o cenário ideal para as empresas com balanços 
sólidos realizarem aquisições e construírem vantagem após a crise.  
 
Um fato claro é que o mundo será diferente no final da tormenta. As empresas de alta 
performance, particularmente as brasileiras, devem agir de forma rápida e estratégica. Assim, 
elas aproveitarão melhor as oportunidades escondidas no cenário de turbulência e emergirão 
mais fortes e capazes em seus mercados de atuação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


