
eflagrada em agosto do ano passa-
do, a crise global alterou radical-

mente a rotina dos profissionais que ze-
lam pela solidez do caixa nas empresas.
De repente, passou a ser necessário, e
urgente, amputar orçamentos, colocar
pessoas na rua e adiar investimentos - in-
clusive aqueles que pareciam altamente
promissores. Boa parte desses gestores,
no entanto, tinha uma noção muito vaga
do que fazer (ou evitar) no momento em
que o aperto de cintos se tornava uma ques-
tão de sobrevivência. O resultado é que,
hoje, muitas empresas correm o risco de
demitir mais do que deveriam e até de sus-
pender projetos que, talvez, sejam essen-
ciais para seu crescimento de longo prazo.

Entretanto, existem- medidas que fa-
cilitam a travessia dessa crise. E que per-
mitem às empresas cortar despesas sem
abrir mão do seu potencial de expansão e
rentabilidade. A reportagem a seguir mos-
tra algumas delas. Na primeira parte, es-
tão as estratégias que tonificam a defesa
eficiente do caixa. Na outra, aparecem as
táticas que permitem às empresas crescer
com orçamentos apertados - tal como os
times que se encolhem para armar o con-
tra-ataque e obter um gol consagrador nos
minutos derradeiros da partida. No final
das contas, tanto os amantes do futebol
quanto os gestores financeiros concordam:
a melhor defesa é, sempre, o ataque,
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CONHEÇA AS ESTRATÉGIAS QUE ESTÃO

AJUDANDO AS EMPRESAS A CORTAR

CUSTOS AO MESMO TEMPO EM QUE

PREPARAM O TERRENO PARA VOLTAR A

CRESCER DEPOIS DA CRISE

{Reportagem: Marcos Craciani}
{Texto e edição: Andreas Müfler}

OU EM MANDA E O CAIXA
Em novembro do ano passado, a

Petrobras adotou uma medida peculiar:
cortou a verba para a produção de pan-
fletos informativos, cursos de pequena
duração e até a realização de festas entre
os funcionários. Pode parecer exagero.
Mas o fato é que a Petrobras está seguin-
do à risca o primeiro mandamento da
gestão de caixa em tempos de crise: é pre-
ciso saber o que cortar. Do contrário,
corre-se o risco de abalar a capacidade
de crescimento e evolução da empresa -
tal como um piloto que, obrigado a redu-
zir a carga do avião durante um vôo tur-
bulento, decidisse se livrar justamente do
combustível.

A Petrobras, no caso, começou cor-
tando os chamados gastos discricionários,
"São gastos que não guardam nenhuma
relação observável com os resultados da
empresa no curto prazo" explica Carlos
Alexandre Sá, professor de Finanças nos
cursos de gestão empresarial da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). Na maioria
das vezes, diz ele, esse tipo de custo está
atrelado a decisões puramente subjetivas,
tais como a de promover um funcionário
por mérito, fazer uma doação a uma
ONG ou... realizar festas entre os funcio-
nários. Por sinal, a Petrobras não é um
caso isolado. Sá lembra que a maioria das

grandes empresas se livra dos gastos dis-
cricionários em primeiro lugar. No final
do ano passado, por exemplo, muitas
suspenderam o envio de cartões de Natal
e outros brindes costumeiros para seus
clientes e fornecedores. Evidentemente,
não foi por falta de espírito natalino,

Mas nem todas as empresas conse-
guem ter clareza quanto ao que é ou não
é discricionário, Em negócios familiares,
por exemplo, esse problema é freqüen-
te. Aí vale a pena buscar outras táticas
para o jogo das tesouradas. A mais tra-

dicional já se sabe qual é: atacar os cus-
tos fixos de alto a baixo, da conta de
telefone até a folha de pagamentos. O
que pouca gente sabe é que há precau-
ções a serem observadas na hora de se
adotar uma medida tão elementar quan-
to essa. A primeira delas é lembrar que,
muitas vezes, os custos fixos estão liga-
dos a processos vitais para o bom fun-
cionamento da empresa e sua capaci-
dade de gerar resultados. Por isso, é pru-
dente evitar radicalismos, Um controle
exagerado sobre os gastos de telefone,
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por exemplo, pode ter efeitos perversos
na sustentação do negócio. Entre eles, a
queda de rendimento da equipe de
vendas.

Para evitar erros, o diretor da Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) na Região
Sul, Carlos Biedermann, recomenda fazer
uma boa análise e concentrar os cortes
naquelas áreas que não comprometem a
rentabilidade da empresa. "É preciso ajus-
tar o negócio para que ele seja rentável
mesmo funcionando numa escala menor,
O que não pode é ter rentabilidade negati-
va" diz ele. Outra medida interessante é
transformar os custos fixos em variáveis -
o que depende de um bom diálogo da
empresa com seus fornecedores. O presi-
dente da Brasil Ecodiesel, José Carlos
Aguilera, é adepto desse tipo de alquimia.
"Imagine que a sua empresa paga um va-
lor fixo para o refeitório dos funcionários','
ilustra ele. "Nesse caso, vale a pena avaliar
se não é o momento de trocar esse valor
por uma nova forma de cobrança, atrela-
da ao número de refeições vendidas ou ao

volume de consumo',' Dessa forma, expli-
ca Aguilera, o que era fixo se torna variá-
vel - os custos tendem a crescer ou a di-
minuir de acordo com o número de funci-
onários da empresa. "Logo, o impacto no
caixa é menor" diz.

Hora de dispensar
Não há saída: demitir é quase uma

obrigação para as empresas que encaram
a inglória tarefa de apertar o cinto. Desde
que a crise estourou, em agosto do ano
passado, quase todas as grandes mul-
tinacionais se desfizeram de parte consi-
derável de sua força de trabalho. A GM,
por exemplo, chegou a lançar um plano
de demissões voluntárias, mas fracassou
- teve de colocar na rua cerca de 11 mil
funcionários à base do canetaço, mesmo.
Já o HSBC anunciou o desligamento de 6
mil empregados depois de registrar uma
queda de 70% no lucro de suas operações
globais. Em ambos os casos, os cortes se
restringiram aos Estados Unidos. Mas
isso não significa que o Brasil esteja imu-

ne à epidemia das demissões em massa,
Em dezembro, a Embraer avisou que de-
verá mandar embora mais de 4 mil traba-
lhadores ao longo de 2009. Já a Vale che-
gou a receber críticas públicas do presi-
dente Lula ao dispensar 1,3 mil emprega-
dos no final de 2008,

Mas é preciso tomar cuidado, Nem
sempre as demissões são uma solução
recomendável para se reduzir custos. A
realidade é que, na maior parte das ve-
zes, só vale a pena adotá-las em último
caso. Isto é, quando a empresa precisa de
um grande reforço de caixa, mas está
com dificuldades para obter capital a um
custo minimamente razoável. Ou, então,
em momentos de desgraceira generali-
zada em que o mercado se apresenta re-
traído e com poucas perspectivas de re-
tomada. Há sempre boas razões para se
pensar duas vezes antes de sair distri-
buindo cartas de aviso prévio. Primeiro,
porque a demissão propriamente dita im-
plica custos extras, como o pagamento
de indenizações, despesas de rescisão e
até as inevitáveis ações trabalhistas. Se-
gundo, porque um dia a crise irá passar e
então a empresa terá de investir nova-
mente na seleção, contratação, treina-
mento e ambientação de outros funcio-
nários, Construir um capital humano,
como se sabe, não é nada fácil - imagine,
então, reconstruí-lo. '

Quando o corte de empregos se
mostrar, de fato, inevitável, a empresa
deve adotar algumas precauções bási-
cas. Uma delas é agir rapidamente, sem
dar tempo para a difusão de boatos que
instalem um clima geral de insegurança
na equipe (leia a entrevista com Analisa
de Medeiros Brum nesta edição}. Além
disso, é importante seguir uma lógica
inflexível ao escolher quem será dispen-
sado. 'As pessoas menos essenciais de-
vem ser cortadas primeiro. E isso vale
para todo mundo. Não se deve proteger
ninguém, nem mesmo os membros da
família do controlador, se for o caso" aler-
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tá Lucy Sousa, presidente da Apimec Na-
cional, entidade que reúne analistas do
mercado de capitais! Tradicionalmente,
lembra ela, as empresas tendem a pre-
servar os funcionários de algumas áreas
consideradas mais estratégicas, como a
financeira e a comercial, ambas funda-
mentais para a missão de reforçar o cai-
xa nos períodos de crise.

Várias empresas, no entanto, têm se
desdobrado para evitar as demissões. No
início deste ano, a Marcopolo, por exem-
plo, deu férias coletivas de três semanas a
1,8 mil funcionários de uma unidade de
Caxias do Sul (RS). A medida serviu não
só para reduzir os custos de produção
num período de vendas escassas, mas
também para colocar em dia as férias que
centenas de empregados tinham penden-
tes, Na época, o diretor de relações com
investidores Carlos Zignani justificou a
manutenção dos empregos de uma ma-
neira muito simples: a Marcopolo acre-
dita que a demanda por seus produtos

deverá se normalizar em breve - e quer
ser capaz de dar conta do recado quando
isso acontecer de fato.

Não que a Marcopolo esteja gastan-
do mais do que pode. Na verdade, a fa-
bricante de carrocerias de ônibus é ape-
nas uma entre diversas empresas que pre-
ferem reforçar o caixa sem apelar para
as demissões. Opções não faltam. Mui-
tas companhias, por exemplo, têm apos-
tado numa renegociação de dívidas com
fornecedores e outros credores - um re-
médio que costuma ser bastante eficaz.

"Não conheço nenhum fornecedor que
não tenha sido sensível a uma crise e dei-
xasse de aceitar a reorganização de paga-
mentos de um cliente que fosse tradicio-
nalmente bom para ele" avalia o empre-
sário Dorival Schultz, que durante três
ano foi vice-presidente da Varig. Aqui, o
que conta é a velha arte da negociação e
diálogo, que deve ser sempre franco, aber-
to e ético. Schultz explica que, quando a
relação é bem conduzida, a crise até con-
tribui para aproximar fornecedores e
clientes. "O importante é fazer um jogo
limpo e nunca prometer o que não se
pode cumprir" ressalta Schultz, que tam-
bém tem passagens por empresas como
Embraer e Ioschpe Maxion e, hoje, atua
no ramo de comércio exterior.

Rever a relação com os bancos tam-
bém merece atenção especial. Numa cri-
se financeira como esta, eles podem tan-
to salvar uma empresa quanto levá-la à
ruína, Tudo depende da maneira como
são utilizados. O ideal é trabalhar com
um número reduzido de bancos. Com
menos interlocutores, é possível pleitear
vantagens extras e evitar a multiplica-
ção de tarifas bancárias. Além disso,
abre-se espaço para um diálogo mais
efetivo com os gerentes de conta, o que
pode fazer toda a diferença naquelas
ocasiões em que a empresa precisa de
capital de giro "para ontem! Cabe lem-
brar que, no Brasil, os bancos - inclusi-
ve os estatais - costumam ser implacá-
veis nas exigências para a concessão de
qualquer linha de crédito.
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Armas em punho
Na essência, o que garante um bom

fluxo de caixa é a capacidade de controle
interno. Nenhuma empresa consegue sair
do atoleiro sem ter as contas devidamen-
te esmiuçadas. A boa notícia é que, hoje,
é possível comprar pacotes prontos de
softwares que automatizam os processos
de pagamento e recebimento das empre-
sas. Foi o que fez a construtora e in-
corporadora Thá Engenharia, de Curitiba.
Desde antes da crise, a empresa adota
um programa que não só controla o flu-
xo de caixa como também impede que
os executivos gastem mais do que o pre-
visto para cada empreendimento. Quan-
do um chefe-de-obras solicita um carre-
gamento de tijolos, por exemplo, o siste-
ma verifica se essa despesa é compatível

com o orçamento total do projeto. Se for,
libera automaticamente a ordem de com-
pra. Em caso contrário, o sistema solicita
duas autorizações especiais - uma do ge-
rente de contratos e outra do gerente de
planejamento, 'A gente cuida do custo an-
tes de ele acontecer. É como se fosse uma
auditoria automática" compara o enge-
nheiro Gilberto Kaminski, gerente de pla-
nejamento e controle de obras da Thá
Engenharia. Graças ao programa, diz ele,
a empresa ampliou entre 10% e 20% a mar-
gem de lucro de seus últimos três em-
preendimentos.

Para quem não tem condições de
investir em tecnologia, a saída é apostar
na gestão compartilhada das finanças.
Atualmente, muitas empresas adotam um
Comitê de Caixa - que nada mais é do

que uma equipe "multidiscipünar" res-
ponsável por monitorar as contas da casa,
O comitê ideal tem de quatro a seis mem-
bros oriundos das áreas financeira,
operacional, comercial, de suprimentos
e de RH. Normalmente, o grupo passa os
três primeiros meses se reunindo todos
os dias só para aprovar gastos e investi-
mentos já realizados. O objetivo é conhe-
cer e, se for o caso, questionar o porquê
de cada despesa. Assim, aos poucos, o
comitê adquire experiência para avaliar
os gastos e investimentos futuros - bus-
cando, é claro, reduzi-los ao máximo. "O
ponto central é que a empresa passa a
agir preventivamente. É melhor aplicar
um remédio do que realizar uma autóp-
sia" ilustra André Pimentel, sócio da
Gaieazzi & Associados, consultoria es-
pecializada em tumarouná. "O efeito pro-
duzido é uma busca constante pela
supereficiência." O simples fato de haver
mais controles, diz Pimentel, já encoraja
as pessoas a gastar menos. Não por acaso,
muitos Comitês de Caixa chegam a gerar
uma queda de até 15% nos custos da equi-
pe logo no primeiro mês de trabalho.

É claro que as decisões do Comitê de
Caixa têm de ser respaldadas pelo orça-
mento global da empresa. Mas há casos
em que é preciso mexer no próprio orça-
mento. Para aquelas companhias que sen-
tiram impactos mais fortes da crise, por
exemplo, recomenda-se utilizar o concei-
to de Zero Base Budgeting. É simples: tra-
ta-se de elaborar uma nova projeção de
gastos, receitas e investimentos, tudo isso
partindo de uma "base zero" Isto é, sem
nenhuma comparação com exercícios an-
teriores. O Zero Base Budgeting permite
que as saídas de caixa sejam registradas
como se ocorressem pela primeira vez,
Assim, a empresa consegue avaliar como
está se saindo durante crise - e sem a pres-
são de repetir os resultados dos anos de
bonança, "Um orçamento desse tipo faz
com que a empresa praticamente renas-
ça" aponta o empresário Dorival Schultz.
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QUANDO E PRECISO TER ATITUDE
Muitas empresas cometem um erro

grave no momento em que precisam atra-
vessar uma crise: concentram-se demais
no corte de custos ou no controle do cai-
xa e acabam abrindo mão de projetos que
seriam vitais para seu crescimento futu-

ro. São como aqueles times de futebol
que entram em campo com a preocupa-
ção única de não sofrer gols - e que, jus-
tamente por isso, carecem de jogadores
capazes de atacar e vencer a partida. A
conjuntura atual é adversa, claro, e as
perspectivas da economia para o futuro
imediato não são nada animadoras. Mas
o fato é que a crise financeira global re-
serva oportunidades valiosas para aque-
las companhias que não estão dispostas a
jogai só na retranca.

Hoje, a maioria dessas oportunida-
des está no mercado de fusões e aquisi-
ções. 'As empresas que tiverem condi-
ções de fazer aquisições neste momento
tendem a ser as grandes vencedoras da
crise" resume Carlos Biedermann, dire-
tor da PwC na Região Sul. Ele ressalta
que, atualmente, é possível adquirir com-
panhias por uma fração de seu preço ori-

ginal. Até o ano passado, antes do estou-
ro da crise, algumas delas chegavam a
valer até 20 vezes o seu próprio EBITDA
(sigia em inglês que designa o lucro antes
de juros, impostos, depreciação e amor-
tização), Hoje, no entanto, há empresas
valendo apenas duas vezes o EBITDA. E
eis aí um detalhe crucial: às vezes, sequer
é necessário ter dinheiro na mão para
comprá-las - basta assumir suas dívidas.

Firmar parcerias com fundos de in-
vestimento, especialmente os de prlvate
equity, é uma boa maneira de abrir cami-
nho no mercado de fusões e aquisições.
Em 2008, esses fundos movimentaram
US$ 26,6 bilhões com a compra e venda
de participações societárias no Brasil Para
este ano, a expectativa é de que esse valor
cresça em até 10%, conforme a Associa-
ção Brasileira de Private Equity e Venture
Capital (ABVCAP). Com um bom parcei-
ro, é possível partir para o ataque mesmo
sob crise. É o que vem ocorrendo com a
Laticínios Bom Gosto, de Tapejara, no in-
terior do Rio Grande do Sul. Em fevereiro,
a companhia comprou a unidade de
processamento de leite da Parmalat em
Garanhuns (PE) por R$ 31 milhões, Foi a
sexta aquisição nos últimos dois anos. "Mes-
mo com a crise, eles não diminuíram o rit-
mo" assegura Clóvis Meurer, diretor da CRP
Companhia de Participações, que vem ban-
cando a expansão da Bom Gosto. Ele avisa,
porém, que recorrer a um fundo de investi-
mento não é um processo indolor. Além
do capital extra, a empresa também ganha
um sócio para lá de exigente. "Um fundo
entra de cabeça na gestão e na estratégia da
companhia adquirida',' avisa.
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Um bom caminho para aprimorar a
relação com os fundos e outras institui-
ções financeiras é a criação de um Comi-
tê de Investimentos. Tai como o Comitê
de Caixa, é um grupo formado por pro-
fissionais de diferentes departamentos: o
financeiro, o de vendas e o de produção
- o RH também pode ter um represen-
tante, ainda que essa não seja a regra. Em
vez de controlar e eliminar custos, po-
rém, o Comitê de Investimentos tem a
missão de rever os planos futuros da
empresa e encontrar formas de acelerá-
los. Ou de, pelo menos, preservá-los
quando o momento é de crise. Mas, aten-

ção; funcionários presentes no Comitê
de Caixa não devem ter cadeira no de
Investimentos, A mistura pode gerar
conflitos e afetar o funcionamento de
ambos os comitês,

Manter para crescer
Que fique claro: não é necessário ter

um caixa turbinado para alçar vôo em
meio à turbulência. Às vezes, basta ado-
tar uma postura propícia ao crescimen-
to, apostando em tudo que for capaz de
elevar as receitas da empresa. O mar-
keting é um bom exemplo. Tradicional-
mente, as empresas rasgam os orçamen-

tos destinados ao marketing tão logo a
crise desponta no horizonte. Decisão te-
merária. Ao cortar esse tipo de investi-
mento, a empresa perde a oportunidade
de se destacar num momento em que
todos os seus concorrentes já estão se
retraindo, explica Amilcar Melendez, ex-
presidente da Avon na América Latina,
"Mesmo em tempos de crise, deve-se in-
vestir na manutenção e na melhoria da
imagem. Isso gera valor agregado ao con-
sumidor e, consequentemente, para a
empresa',' diz o empresário, que hoje atua
no ramo de alimentos, em São Paulo.

A Positivo Informática, de Curitiba,
conseguiu se fortalecer sem ampliar os
gastos com marketing, E não precisou fa-
zer mágica nenhuma. Apenas remanejou
os recursos que tinha à disposição, Em vez
de pulverizá-los em diferentes campanhas
e ações de marketing, escoou quase tudo
para uma série de promoções que estimu-
lavam a venda ao consumidor final. As-
sim, entre fevereiro e março - período que
costuma ser de demanda minguada -,
quem comprava um computador da Posi-
tivo Informática concorria a prêmios
como casas, veículos e equipamentos de
informática. "Na crise, temos de ser criati-
vos e atacar. Com as promoções, conse-
guimos ter uma ação efetiva junto aos clien-
tes, que acabaram comprando mais',' con-
ta Hélio Rotemberg, presidente da Positi-
vo Informática, Atualmente, a empresa
busca alternativas para reduzir o preço dos
seus computadores nas prateleiras.

Outra área que costuma ser injusta-
mente sacrificada na crise é a de inovação.
Investimentos em P&D devem ser sem-
pre intocáveis, Pode-se adiá-los e modificá-
los. O que não se pode fazer é abandoná-
los como se fossem meras despesas. Até
porque a inovação é uma maneira de sus-
tentar o crescimento da empresa - inclu-
sive durante as crises. Para o consultor
Hitendra Patel, diretor do Center of
Innovation Excellence and Leadership, de
Cambridge (EUA), as companhias que es-
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tão em dificuldades costumam atrasar o
lançamento dos projetos de P&D, Mas
sem esquecê-los. "Mais tarde, quando o
caixa melhorar, deve-se dar prioridade a
esses projetos novamente" explica Patel,
que também é colunista de AMANHA.

Uma alternativa é recorrer aos incen-
tivos oferecidos pela Financiadora de Es-
tudos e Projetos, a Finep. Só no ano pas-
sado, o órgão disponibilizou R$ 2,5 bilhões
para o desenvolvimento de novos produ-
tos e processos no país. O dinheiro é dis-
tribuído por meio de linhas de financia-
mento com taxas diferenciadas. Uma de-
las é conhecida como "Juro Zero'.' O pro-
grama é destinado a micro e pequenas
empresas e concede empréstimos sem ju-
ros - e com a possibilidade de parcela-
mento em até 100 vezes. Os aportes va-
riam de R$ 100 mil a R$ 900 mil, corrigi-
dos pelo IPCA. A empresa proponente
precisa dar garantias equivalentes a 20%
do total financiado.

Com ou sem financiamento estatal,
zelar pelas inovações é um mandamento
para todas as empresas que pretendem
sair fortalecidas da crise. 'Assim, quando
o atual ciclo econômico passar, elas esta-
rão mais competitivas do que antes, Eis
porque os investimentos em inovação são
tão importantes',' destaca o empresário
Amílcar Melendez.

A última dica para quem está dispos-
to a semear o crescimento nesta era de
estiagem econômica é contratar. A maio-
ria das empresas está colocando pessoas
na rua, neste exato momento. É provável
que, entre os dispensados, existam talen-
tos raros. Por que não procurá-los? "Quan-
do a economia se restabelecer, a empresa
terá excelentes profissionais, além de eli-
minar gaps de competência',' argumenta
Haroldo Vale Mota, professor de Finan-
ças da Fundação Dom Cabral, de Belo
Horizonte. Talvez seja hora de arriscar para
poder petiscar depois.
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