
Por causa da crise,
grandes empresas
passaram a ser a
única alternativa de
financiamento de
fornecedores em
dificuldades
LUCAS AMORIM

A
té setembro de 2008. os execu-
tivos da fabricante de autope-
ças gaúcha ECS, baseada em
Porto Alegre, se preparavam

para fechar um ano de resultados recor-
des. A empresa operava no limite de sua
capacidade. Cerca de 160 funcionários
se revezavam em três turnos para fabri-
car uma peça do tamanho de um para-
fuso, mas fundamental para a indústria
automotiva — a escova do motor de
partida. Quando estourou a crise, porém,
a ECS se viu em sérias dificuldades. A
demanda caiu pela metade e a compa-

nhia foi forçada a demitir um terço de
seus operários. Em janeiro, o diretor-
geral, Ivo Piccinini, percebeu que a si-
tuação chegara a um ponto insustentá-
vel. "Sem crédito, não tínhamos como
manter a fábrica", afirma. Primeiro, Pic-
cinini recorreu aos controladores da
companhia, o fundo americano de pri-
vate equity Midmark Capital. Nada fei-
to. O passo seguinte foi bater à porta de
seu maior cliente: a fabricante de auto-
peças e de ferramentas Bosch, respon-
sável por 30% do faturamento de 17 mi-
lhões de reais da ECS. "Um problema



com eles pararia nossa produção e me-
tade da indústria automotiva nacional",
diz Paulo Rocca, diretor de compras da
Bosch. Trocar de fornecedor era inviável
— apenas o período de testes da nova
escova levaria ao menos 90 dias. Sem
opção, Rocca decidiu comprar seis ve-
zes mais peças da ECS do que precisaria
no período de janeiro até maio. Aumen-
tou seu estoque de dez para 60 dias, mas
evitou danos maiores.

A decisão da Bosch representa uma
nova realidade em tempos de crise.
Com o agravamento da turbulência
mundial, grandes clientes passaram a
ser, em muitos casos, a única alternati-
va de financiamento de pequenas em-
presas em dificuldades. Nos últimos
meses, as fontes tradicionais de crédito,
como bancos e investidores, secaram.
Sem recursos, centenas de pequenas e
médias empresas estão sendo obrigadas
a tomar medidas drásticas. No primeiro
trimestre de 2009, o número de compa-
nhias brasileiras que entraram com pe-
dido de recuperação judicial cresceu

330% em relação ao mesmo período do
ano passado — de 64 para 211. Nos
Estados Unidos, esse tipo de pedido
aumentou 54% em janeiro deste ano,
em comparação com o mesmo mês em
2008. "O crescimento do número de
empresas com problemas financeiros
vai se manter durante todo o ano, e as
companhias precisam se planejar", diz
Luiz Galeazzi, da consultoria Galeazzi
& Associados. Algumas já começam a
sentir na pele os efeitos mais dramáti-
cos dessa reação em cadeia. Em feve-
reiro, a alemã BMW se viu forçada a
emprestar um valor não revelado à Eds-

Mais de 200
empresas brasileiras
entraram com pedido
de recuperação
judicial neste ano

cha, fabricante de tetos solares que en-
trou em insolvência semanas antes do
lançamento do novo modelo da mon-
tadora, o Z4. Trocar a Edscha por outro
fornecedor levaria no mínimo seis me-
ses e atrasaria um cronograma rigida-
mente planejado, além de significar a
perda de milhões de dólares em inves-
timentos realizados até então.

UMA QUESTÃO-CHAVE para as grandes
empresas neste momento é se aproxi-
mar dos fornecedores e, assim, anteci-
par situações-limite. Casos como o da
ECS, que foi espontaneamente pedir
ajuda à Bosch, ainda são raros. "Muitos
fornecedores têm receio de admitir di-
ficuldades", diz o advogado especialis-
ta em recuperação judicial Thomas
Felsberg, do escritório Felsberg e As-
sociados. Acompanhar de perto as mo-
vimentações desses fornecedores, por-
tanto, é crucial. Para a ETH, empresa
do grupo Odebrecht produtora de açú-
car, etanol e energia elétrica, essa pro-
ximidade tornou-se especialmente im-
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