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SEMPRE QUE UMA CRISE GLOBAL BATE
na porta das empresas, o comando das grandes
corporações se arma de estratégias de sobrevi-

vência. É sabido que, passado o pior da turbulência,
dois grupos principais tendem a se formar. Há aqueles
que, após o susto, retomam a rota e se fortalecem ou
consolidam a expansão e um segundo grupo que, muitas
vezes, perde o passo. São companhias que acabam
enfraquecidas e terminam na cesta de compras do rival.
Crises aceleram processos de renovação de lideranças
nos mercados. É o que disse o ex-presidente da GE
Jack Welch a uma audiência de mil pessoas em Los
Angeles, semanas atrás. "Não há meio termo. Ou você
derruba seus concorrentes, ou você os compra. Ou você
cresce, ou você para." Os efeitos desse processo não são
perceptíveis imediatamente. Vão-se meses até que
novos desenhos setoriais fiquem mais claros - e eventu-
ais ganhadores e perdedores sejam visíveis aos olhos do
mercado. Nas últimas semanas, a DINHEIRO buscou
identificar esses grupos de companhias, com ajuda da



Economática e de analistas setoriais. Em vez
de uma análise simplista, baseada apenas em
vendas (que sempre pode ser turbinada por
uma ou outra aquisição), levantou-se um con-
junto de indicadores, como lucro líquido, nível
de endividamento e, principalmente, retorno
sobre o capital investido nos últimos tempos.
Esse último critério foi determinante. Com
ele, é possível verificar que grupos (res)sur-
gem da crise com musculatura maior. Ele
ainda permite a comparação entre uma
empresa que vende salsicha e outra que
fabrica cerveja. Campeões de desempenho
aparecem nos principais setores econômicos
(veja tabela), e há conclusões interessantes.

gia questionada por especialistas. Não existe receita
pronta para driblar riscos. "Não há fórmula mágica.
Empresas que se moldaram a uma nova necessidade de
mercado, sem jogar fora, obviamente, todo o seu posi-
cionamento estratégico anterior à crise, conseguiram
sair na frente", diz Ulysses Reis, coordenador de MBA
da FGV. De longe, a AmBev foi a companhia que regis-
trou os melhores indicadores operacionais pós-crise,
entre as 30 maiores companhias abertas do País, mos-
tram dados da Economática. Ela não interrompeu inves-
timentos ou decidiu postergar decisões até a poeira bai-
xar. Dona da Brahma e da Antarctica, a empresa fechou
fábricas, reviu custos (como muitas), mas tomou uma
decisão incomum. Ao final de 2008, período de retração
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mental para suportar o baque. Ao
mesmo tempo, líderes como
AmBev e BR Malls, que já tem em
seu DNA a atenção constante aos
custos, saíram fortalecidas até o
momento. Estrelas em seus seg-
mentos, Gerdau e Vale, no
entanto, perderam eficiência
neste ano e têm tido a estraté-

Companhias que tiveram os melhores
resultados em seus segmentos, como
Natura, Pão de Açúcar e Vivo, passaram
por profundas reestruturações nos últimos
anos, às vésperas do estouro da crise finan-
ceira de setembro de 2008. O fato de esta-
rem com a casa em ordem foi funda-



no emprego e na renda, ela reajustou o
preço das cervejas. A receita líquida com
o produto subiu 3,5%. Agiu de forma cal-
culada. O forte calor dos últimos meses,
queda da inflação e o reajuste do salário
mínimo lhe deram a segurança necessá-
ria, como admitiu. Os últimos dados mos-
tram que, de cada R$ 100 aplicados em
ativos até março, a cervejaria gerou mais
de R$ 8 em lucro - eram R$ 4 um ano
atrás. É a maior expansão para esse
setor. "Estamos satisfeitos com o desem-
penho de 2008 e 2009", disse um mês
atrás João Castro Neves, presidente da
AmBev. "Esse crescimento foi baseado
na maior participação de mercado e
numa forte disciplina de custos."

O que a AmBev fez deu certo para ela.
Mas em outro setor econômico, poderia
ser tática suicida. A NET, por exemplo, tomou rumo
oposto. Quando a confiança do consumidor desaba, gastos
com lazer estão no topo da lista de cortes. Em plena
crise, a NET conseguiu aumentar a sua base de clientes,
em parte, expondo mais na mídia as suas ofertas com
preços competitivos - que incluem tevê por assinatura,
banda larga e telefone por R$ 39,90 mensais. "Se a situa-
ção complica, as pessoas saem menos de casa e vão assis-
tir filme na televisão e usar a internet. Acreditamos
nisso. Não tínhamos por que não crescer", diz José Felix,
presidente da NET. Desde outubro de 2008, a empresa
somou à sua base 700 mil novos clientes de banda larga e
tevê a cabo. É mais de 10% de sua soma total. E a taxa
de desconexão caiu. Pela análise da Economática, a NET
acabou aparecendo no ranking geral com um dos maiores
crescimentos no retorno sobre o investimento. Ficou em
14° lugar de um total de quase 400 companhias abertas.
A receita líquida da empresa até março cresceu 9,2% em
relação a 2008, e caiu 6% em relação ao último trimestre
de 2008. Mas a retração ficou abaixo da média. O conjun-
to de empresas abertas brasileiras registrou queda de
9,7% na receita no mesmo período, relata a Economática.
"O primeiro trimestre teve desempenho bem abaixo
da taxa mediana dos últimos cinco anos", diz
Fernando Exel, presidente da Economática.

É claro que nesse processo, o êxito das ações
depende, diretamente, da situação financeira e
operacional da companhia antes da crise. Quem
não está com a casa em ordem, vira alvo fácil.
Isso explica porque grupos como Natura, Pão de
Açúcar e Vivo passaram por essa fase sem tan-
tos arranhões. Todas são destaque nas avaliações
de retorno sobre capital. E todas enfrentaram
uma fase de reestruturação de suas operações nos
últimos anos. As recentes turbulências pegaram a

dos obtidos pela empresa no Natal de 2007, que deixaram
à mostra problemas mais delicados relacionados à perda
de competitividade, ela decidiu rever o seu modelo de ope-
ração. Em 2008, se comprometeu a economizar R$ 400
milhões até o próximo ano, por meio de uma reavaliação
de custos, com menor número de produtos no catálogo e
maior eficiência. É exatamente o que muitas companhias
passaram a fazer agora. "A crise internacional se agravou
em um momento em que já tínhamos feito a lição de casa e
readequado as estruturas", disse recentemente
Alessandra Carlucci, presidente da Natura. "Os ajustes
que muitas empresas estão fazendo, por conta dos impac-
tos da situação externa, nós fizemos no início de 2008, em
função da nossa crise particular."

A vantagem é que, como já se tem um plano de reorga-
nização interna, novos ajustes finos na estrutura são feitos
mais rapidamente. Para a Vivo, esse discurso faz todo o
sentido. Entre os anos de 2005 e 2006 a operadora imple-
mentou mudanças que, segundo Roberto Lima, presidente

Natura no final desse processo. Desde os fracos resulta-



Negócios

neste começo de ano. Ela lucra mais por valor investido.
Isso é reflexo de ações no campo financeiro e operacional
tomadas nos últimos dois anos. O grupo cortou pessoal,
deu mais autonomia às áreas e sentou em cima do caixa.
Era tudo o que ela precisava para enfrentar 2009.
"Renegociamos o perfil da dívida. Também reduzimos os
investimentos e tomamos uma medida, até considerada
draconiana, de analisar todos os processos comerciais e
reduzir os estoques", disse a jornalistas Cláudio Galleazi,
presidente da rede. "Estamos na contramão da crise."

Existe, no entanto, um consenso entre os executivos
que fizeram as suas empresas crescerem nesses últimos
meses: a necessidade de utilizar ao máximo os ativos já
existentes. Ou seja, fazer com que a companhia dê mais
dinheiro com o investimento realizado. Esse foi o manda-
mento seguido por Marcelo Noll Barboza ao se tornar pre-
sidente da Dasa (Diagnósticos da América) em setembro
de 2008, na semana em que o banco Lehman Brothers
quebrou, fato que inaugurou a crise global. Barboza
entendia que era possível trabalhar em duas frentes:
negociar aquisições de oportunidade (comprou em
janeiro uma empresa de diagnóstico do Ceará, por um
"valor muito atraente") e aumentar a produtividade
por funcionário. "Por que abrir as unidades às 6 horas
da manhã e fechar às oito da noite se conseguimos
manter algumas abertas até a meia-noite?", diz ele.
Exames médicos que antes eram marcados a cada uma
hora, passaram a ser agendados a cada quarenta
minutos."Revimos detalhes da operação para ganhar-
mos mais sem gastarmos tanto." Essa obsessão da
empresa, que administra o Delboni Auriemo e
Lavoisier, deu resultado. Desde que a crise começou, o
custo de seus serviços caiu, com isso, o lucro bruto
aumentou e o valor do Ebitda cresceu. "Decidi só
tomar decisões com base em números, em dados. Não
tem sido fácil, mas estamos caminhando."

da empresa, se
mostraram fun-
damentais hoje.
Há cerca de três
anos, ela iniciou
um processo de
mudança de tecno-
logia (CDMA para
GSM) e reorganização
societária. Todas as ope-
radoras que integravam a
Vivo foram incorporadas pela
Telesp Celular Participações. Isso fez com que
ela pudesse aproveitar melhor as sinergias
entre as empresas e reduzisse custos.
"Ficamos mais eficientes e agressivos, num
movimento que traz ganhos para a empresa
até hoje. Se estamos colhendo bons resultados

é por causa dessa série de acertos passados",
diz ele. Para o mercado, há ainda outra leitura:
a Vivo teve sangue frio ao não entrar em guer-
ra de mercado apenas para captar clientes a
todo custo. Segundo dados da consultoria
Teleco, a Vivo é a única operadora que conse-
gue conciliar crescimento e rentabilidade.
Enquanto a concorrente TIM apresentou
retorno sobre o patrimônio negativo neste ano
(-1,87), na Vivo a taxa é positiva (1,40%). A
mesma comparação pode ser feita com o Pão
de Açúcar. A taxa de retorno da rede, pela pri-
meira vez na sua história, superou a da Lojas
Americanas e da Lojas Renner. O feito se deu
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