
O
s vários setores da economia têm
experimentado uma forte retra-
ção em seus resultados, principal-
mente por conta da crise finan-

ceira internacional. A indústria, por exem-
plo, teve o pior mês de fevereiro dos últimos
seis anos. De acordo com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), o emprego no
segmento teve uma queda de 1,5% em com-
paração com o mesmo mês de 2008.



Diante deste quadro, demissões
parecem, em um primeiro momen-
to, a "tábua de salvação" para as em-
presas que precisam cortar custos.
Porém, existem outras medidas que
podem ser igualmente eficazes e evi-
tam a perda de capital humano. Há
algum tempo, uma das escolhas das
organizações é a terceirização de fer-
ramentas de tecnologia, a exemplo da
transferência da estrutura de TI pa-
ra um datacenter. Um recurso mui-
to utilizado também é o incentivo à
economia de papel, telefone, energia
elétrica, água, entre outros.

No entanto, não é preciso ir muito
longe para perceber que o caminho
para a eliminação de despesas pode
estar em coisas simples, como a ges-
tão de benefícios dos colaboradores,
como convênio médico e vale-trans-
porte. Antes de decidir pelo desliga-
mento de funcionários, os responsá-
veis pela área de recursos humanos
devem, em primeiro lugar, rever po-
líticas de benefícios, já que, otimizar

tal recurso pode trazer mais clare-
za para a avaliação dos orçamentos.
Esta é a análise do sócio da Direct
Engenharia em Gestão de Seguros e
Benefícios, consultoria especializada
na Gestão de Benefícios para área de
Recursos Humanos, Celso de Paula.

Para ele, um olhar externo sem-
pre proporciona diferentes soluções,
já que alguns gestores conhecem os
modelos, mas não têm uma diretriz
para implementá-los. Os benefícios
deste pensamento é a diminuição
de custos da ordem de 10 a 30%, de-
pende da situação de cada empresa.
"Além da redução direta na fatura dos
benefícios, os serviços de gestão eco-
nomizam horas trabalhadas dos fun-
cionários de recursos humanos", diz.
Ele explica ainda que a Direct pode
reverter, em média, R$ 5 mensais por
beneficiários para a redução dos cus-
tos operacionais de RH.

Todavia, para que isso aconte-
ça, a consultoria realiza uma análi-
se de mercado para estudar as me- 

Celso de Paula, da Direct
Engenharia em Gestão de
Seguros e Benefícios: olhar
externo mostra diferentes soluções
para empresas que desejam diminuir
custos, mas não têm experiência na
implementação de processos



lhores ofertas de serviços desta or-
dem em relação ao custo-benefício.
Posteriormente, apresenta uma pro-
posta com as alterações possíveis, viá-
veis e necessárias para cada cliente e,
por último, realiza o plano de ação e a
implantação da nova política de be-
nefícios. "Assumimos toda a gestão ge-
rencial e operacional dos processos en-
quanto perdurar o contrato", garante.

Saúde financeira
De acordo com Celso de Paula, as

empresas devem analisar a política
geral de todos os benefícios e focar
a máxima atenção ao quesito saúde,
pois este costuma ser o segundo ou
terceiro que gera maior custo, após a
folha de pagamento. "Em nossos 12
anos de experiência no mercado, po-
demos afirmar que saúde é o benefí-
cio mais crítico e com maior impacto
financeiro", afirma.

O executivo observa que os custos
com a questão da saúde provavel-
mente irão aumentar durante a reces-
são financeira, pois com a ameaça de
demissão, é inevitável a mudança na
forma como os colaboradores e seus
dependentes familiares utilizam os
benefícios. "É provável que os custos

tenham grandes impactos, pois os co-
laboradores que receiam ser despedi-
dos ou esperam que a empresa reduza
benefícios, utilizam mais vezes o pla-
no de saúde", destaca.

Outro fator que pode influenciar no
aumento das tarifas com os benefícios
de saúde é a característica demográfi-
ca do grupo de colaboradores dispen-
sados. Funcionários mais jovens têm,
estatisticamente, custos médicos mais
baixos, logo, se forem despedidos, a
diluição do risco diminui, aumenta o
índice de sinistralidade, provocando,
conseqüentemente, um reajuste téc-
nico no preço.

Para reverter a situação, o sócio-di-
retor da Direct recomenda algumas
alternativas como o compartilha-
mento do custo dos benefícios com
o funcionário, por exemplo, através
da co-participação (quando a empre-
sa paga parte do plano, porém a ca-
da utilização o funcionário paga tam-
bém) ou planos contributários (a em-
presa paga parte do valor do plano e o
funcionário complementa com outra
parte); alteração para um plano com
rede de atendimento mais restrita e,
conseqüentemente, de menor custo;
e restrições na elegibilidade, dentre

Alerta vermelho
A especialista em planejamento estratégi-
co, consultora e professora de pós-gradu-
ação em cursos de administração, Sanmya
Tajra, acredita que a estratégia de redução
de custos deve prever um plano global
para a empresa e não somente uma área
em separado. Para ela, é preciso desenca-
dear várias ações simultâneas em todas os
departamentos.

Sanmya avalia que o foco nestes casos
deva ser a constituição de um conjunto de
indicadores de desempenho que analisem
além do aspecto financeiro, mas sim o
desempenho global de cada organização,
envolvendo mercado, clientes, processos e
funcionários.

Outro alerta dado pela consultora é o fato
das companhias ficarem focadas somente
na redução de custos e, como conseqüên-
cia, sofrerem uma queda brusca no con-
trole de qualidade. "Os empresários que
se preocupam em demasia com o corte de
gastos perdem esforços na busca de alter-
nativas para aumento de receita e partici-
pação no mercado. O consumidor não está
disposto a pagar pelos erros e exageros
das empresas", sentencia.



Seu negócio l Gestão

Conceitos Filosofia. Lean.
Seis Sigma
O Seis Sigma representa muitas
coisas: uma estatística, uma
medida, uma estratégia, um
objetivo, uma visão, um bench-
mark e uma filosofia em pro-
dução/operações. O objetivo é
chegar a um nível otimizado de
performance que se aproxima
do "zero defeito", ou seja, 3,4
defeitos para cada milhão de
operações realizadas

Kaizen
Processo de melhoria contínua
com foco na eliminação de
perdas de toda natureza. As
ações de Kaizen são desenvol-
vidas através de "times", com
intenso envolvimento pessoal,
onde são propostas as seguin-
tes melhorias: processos, fluxos
de trabalho, layout, método e
divisão do trabalho, equipa-
mentos, entre outros

• Seiri: liberação de áreas

• Seiton: organização

• Seiso: limpeza

• Seiketsu: padronização,

asseio e arrumação

• Shitsuke: disciplina

Poka-yoke significa "à prova
de erros". Desta forma, um
equipamento que tem duas al-
ternativas de montagem, uma
correta e outra incorreta, deve
ser reprojetado! O sistema
poka-yoke é uma das formas
de se obter o "zero defeitos"
na produção

outras possibilidades que devem ser
analisadas caso a caso.

Outras ações, segundo ele, é acom-
panhar os casos de saúde mais crí-
ticos de perto, trabalhar com cam-
panhas preventivas e educacionais
quanto à maneira adequada de uti-
lização do benefício e trabalhar com
programas de promoção à saúde.

Agressividade
Pensamento enxuto e abandono de

tudo o que não agrega valor dentro de
uma empresa. É com essa premissa
que a Sabie, marca brasileira de con-
fecções, pretende eliminar qualquer ti-
po de desperdício e otimizar todos os
processos, desde o pedido de venda na
parte administrativa até o transporte
do produto manufaturado ao cliente.

Trata-se da Filosofia Lean Manufac-
turing, modelo que tornou a Toyota
exemplo de eficiência no mundo, im-
plantada há seis meses e concebida,
segundo o diretor de marketing da
companhia, Roberto Toschi, através
de reuniões entre a direção feitas pa-
ra encontrar melhorias. "Estávamos
procurando possíveis gargalos em al-
gumas áreas da empresa e a idéia veio
na hora certa", atesta.

O processo ainda está em fase de
implantação em todos os departa-
mentos da Sabie, mas já é possível
detectar resultados pontuais, como,
por exemplo, no departamento de
vendas. "Anteriormente, um pedido
levava 24 horas para ser expedido e,
a partir da filosofia, o tempo redu-
ziu para uma hora. Na linha de pro-

dução, a detecção de falhas reduz o
tempo gasto e o prazo de entrega dos
produtos ao cliente. E com a implan-
tação total da metodologia, haverá
ainda a redução do custo do produto,
tornando-o mais competitivo", deta-
lha Toschi. Além disso, a quantidade
exagerada de produtos em estoque
será diminuída e, conseqüentemen-
te, o espaço para armazenagem será
reservado para outros fins.

A proposta, além de evitar demis-
sões, torna possível investimentos em
outras áreas, corno infra-estrutura.
Inclusive, já faz parte dos planos da
empresa a aquisição de equipamentos
de TI para intensificar a força de ven-
das e o desenvolvimento de um pro-
grama interno com melhorias e bene-
fícios para os funcionários. 
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