GESTÃO investimentos

Não dá só
para cortar
Como o Pão de Açúcar enfrentou o desafio
de definir em que áreas manteria seus
investimentos — a despeito do tamanho
e da duração da crise
LUCAS AMORIM

O

corte de custos é uma obsessão
para o executivo Cláudio Galeazzi, que em dezembro de
2007 assumiu a presidência do
grupo varejista Pão de Açúcar, o vicelíder do mercado brasileiro. Com a meta de melhorar rapidamente o desempenho operacional da companhia, assim
que chegou ele atacou uma estrutura administrativa que se encontrava inchada.
Os gastos passaram a ser controlados
com lupa — num esforço que resultou
na demissão de 300 funcionários (entre
os quais 20 diretores) ao longo de pouco
mais de um ano. Os resultados financeiros logo apareceram. Em 2008, o faturamento da rede chegou a quase 21 bilhões de reais — um crescimento de
18% em relação ao ano anterior — e as
vendas por loja subiram 8,5%. Com a
casa em ordem, a grande missão de Galeazzi agora é tão ou mais difícil do que
cortar custos: decidir quais investimentos salvar em meio a um cenário econômico que impede a visibilidade do que
vai acontecer daqui a poucos meses.
"Não estamos com o pé no breque, mas
no acelerador", afirma Galeazzi. "Só
vamos pisar com mais ou menos força

conforme o comportamento da economia nos próximos meses."
O atual desafio de Galeazzi e sua
equipe é o mesmo vivido por dez entre
dez executivos no mundo. Saber investir agora é tão vital para o futuro de uma
empresa quanto reduzir despesas. "Em
geral, as empresas perdem tempo demais pensando no que cortar e acabam
sem tempo de distinguir o que não pode
parar sob o risco de comprometer o futuro", diz Aldemir Drumond, coordenador do núcleo de gestão empresarial da
Fundação Dom Cabral. Além de ceifar
gastos que fazem a lucratividade escoar
pelo ralo, é preciso manter o que vai
garantir a sobrevivência da companhia
no longo prazo. Trata-se de uma postu-

Quem manteve seus
investimentos teve
melhor desempenho
depois da última
crise americana

ra que pode determinar quem vai sobressair e quem vai perder espaço após
o término da crise. E exatamente o que
mostra uma pesquisa realizada pela
consultoria Accenture com 850 companhias americanas nos seis anos que se
seguiram à última recessão no país, em
1991. Entre as empresas consideradas
"vencedoras", que cresceram a taxas
superiores a 5% nesse período, todas
fizeram cortes robustos sem deixar de
investir em áreas como desenvolvimento de novos produtos e aquisição de
concorrentes. As "míopes", que não
conseguiram se preparar para o futuro,
encolheram — e, em alguns casos mais
extremos, desapareceram.

PARA ESCAPAR DESSA ARMADILHA, o
primeiro passo é tentar definir como será o futuro. "Uma boa tática é adotar
diversos cenários para o ano, do mais
otimista ao mais pessimista possível",
afirma Néstor Azcune, gerente-geral da
consultoria Watson Wyatt. No caso do
Pão de Açúcar, essa decisão resultou no
desenho de três cenários para 2009, em
setembro do ano passado. Na pior das
hipóteses, os investimentos do grupo
neste ano serão de cerca de 500 milhões
de reais, algo em tomo de 2,4% do faturamento do ano passado. Na melhor
delas, alcançarão o limite de l ,2 bilhão
de reais. Para chegar a essa conta, os
executivos do grupo estabeleceram uma
regra ínquebrantável: o caixa de 1,7 bilhão de reais com que a companhia fechou 2008 não poderá ser tocado. Pelas
previsões de vendas do grupo Pão de
Açúcar para este ano, o cenário mais
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provável considerado atualmente permitirá o investimento
de 500 milhões de
reais — equivalente
a 80% dos 700 milhões de reais desembolsados em investimentos no ano passado. Caso a
crise se atenue, a companhia só precisará tirar o plano B da gaveta—e, assim,
ampliar o volume de investimentos.
A etapa seguinte é determinar que
áreas vão receber esses recursos. Os
executivos do Pão de Açúcar decidiram
privilegiar investimentos em fase adiantada, que resultariam em prejuízos caso
fossem cancelados. Os principais deles
são projetos de tecnologia para a área
de logística. Para-los significaria jogar
fora estudos iniciados há 18 meses para
substituir um jurássico software de gestão que vinha sofrendo sucessivos remendos nas últimas duas décadas. Apenas o investimento nessa área vai consumir 200 milhões de reais neste ano.
"O custo é alto. mas fundamental para
a companhia estar pronta para deslanchar quando o mercado reaquecer",
afirma Hugo Bethlem, vice-presidente
de operações e tecnologia da informação do Pão de Açúcar.
Os outros 300 milhões de reais serão
divididos em duas frentes. A primera
delas será uma expansão cautelosa. O
grupo deu prioridade à abertura de lojas

da bandeira de conveniência Extra Fácil, criada no final de 2007, e da atacadista Assai, comprada no mesmo ano
— e adiou o plano de abrir novas unidades das bandeiras Pão de Açúcar e
Extra. A principal razão pela qual o Extra Fácil e o Assai foram escolhidos
para receber o investimento é que as
vendas por metro quadrado dessas bandeiras é praticamente o dobro das demais. A outra frente de investimentos é
a compra de terrenos para a abertura
futura de lojas das outras marcas do
grupo. "A explosão imobiliária dos últimos anos encareceu demais os terrenos, que devem cair para patamares
mais perto da realidade ao longo deste
ano'", afirma Galeazzi. Para rastrear essas oportunidades, o grupo destacou
três funcionários. O foco da equipe é
encontrar terrenos bem localizados em
áreas populosas de grandes cidades,
como a capital paulista. Redes de farmácia e de postos de gasolina já em
funcionamento também estão no radar.
(Hoje, o grupo tem 143 drogarias e 75
postos de combustível em operação.)
Uma questão fundamental para
manter um plano de investimento certeiro é ter agilidade nas decisões. Para
a maior parte das empresas brasileiras,
com estruturas de administração tradicionalmente lentas e conservadoras,
esse ponto pode ser especialmente difícil. "As companhias que costumam
trabalhar com ciclos de planejamento

anuais agora são forçadas a mudar de
rumo a cada duas semanas", diz JeanMarc Laouchez, diretor da consultoria
de recursos humanos Hay Group. Para
acelerar esse processo e garantir o controle das novas despesas, Galeazzi decidiu montar um esquema especial.
Depois que os executivos tomam as
principais decisões de investimento, a
liberação das verbas necessárias para
tocar os projetos fica por conta de dois
comitês — um de despesas e outro de
caixa. "Dessa forma, conseguimos
manter o foco e a velocidade nas decisões sem perder o controle dos gastos",
diz o presidente da companhia.
ESSA DISCIPLINA NO CONTROLE dos

investimentos foi incorporada também
por gigantes como McDonald's e CocaCola. Mesmo com a forte queda da
economia nos Estados Unidos, as vendas da rede no país chegaram a 23,5
bilhões de dólares no ano passado —
3% mais do que em 2007—e os papéis
do McDonalds subiram 6% no mesmo
período. Uma das razões que explicam
esse desempenho é que a empresa não
alterou sua política de investimento em
expansão e renovação de lojas—foram
mais de l .6 bilhão de dólares ao longo
do ano. Com decoração caprichada,
cardápio renovado e preços menores, as
lojas conseguiram ganhar clientes vindos da combalida Starbucks. A Microsoft também já definiu onde vai alocar
seus recursos. A empresa planeja gastar
9 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento neste ano — praticamente o mesmo valor de 2008 —, apesar de ter anunciado planos de demitir
até 5 000 funcionários nos próximos 18
meses. O presidente mundial da CocaCola, Muhtar Kent, anunciou que pretende manter todos os investimentos em
marketing da companhia. Para ele, essa
turbulência é uma ótima oportunidade
para ganhar mercado dos concorrentes.
Seu pensamento pode ser resumido em
quatro palavras, ditas numa recente entrevista à revista americana de economia Fortune: "Não desperdice a crise".
É exatamente esse mandamento que o
Pão de Açúcar está tentando seguir. •
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