


PARECE QUE NÃO, MAS E UMA VERDADE JÁ COMPROVADA: OS
ROMPIMENTOS ESTRUTURAIS DA ECONOMIA TÍPICOS DAS CRISES SÃO
OPORTUNIDADES DISFARÇADAS. PARA SOBREVIVER -E, COM O TEMPO,
PROSPERAR- AS EMPRESAS PRECISAM APRENDER A EXPLORÁ-LAS,
SEGUNDO O ESPECIALISTA RICHARD RUMELT, DA UCLA

refiro à maioria das coisas que as pes-
soas chamam de estratégia -missões,
metas arrojadas, planos orçamentários
de três a cinco anos. Refiro-me a uma
estratégia de verdade.

Para muitos executivos, essa palavra
se tornou um cacoete verbal. O jargão
de negócios transformou o marketing
em estratégia de marketing, o proces-
samento de dados em estratégia de in-
formática e as aquisições em estratégia
de crescimento. Corte os preços e você
terá uma estratégia de preço baixo.
Equiparar estratégia a sucesso, ousadia
ou ambição cria ainda mais confusão.
Muitas pessoas rotulam qualquer coisa
que leve a assinatura do presidente da
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empresa de estratégia -uma definição
baseada no nível salarial do tomador
da decisão, não na decisão em si.

Por estratégia, quero dizer uma rea-
ção coesa a um desafio. Uma verdadei-
ra estratégia não é nem um documen-
to nem uma previsão. Ao contrário, é
uma abordagem geral com base no
diagnóstico de um desafio. O elemen-
to mais importante de uma estratégia
é a visão coerente das forças em ação,
não um plano.

O QUE ESTÁ OCORRENDO?
Os acontecimentos do ano passado fo-
ram surpreendentes, mas não inéditos.
Historicamente, bolhas imobiliárias,
crédito fácil e alta alavancagem costu-
mam criar uma combinação perigosa.
A dívida imobiliária provocou a pri-
meira depressão dos Estados Unidos
em 1819. Uma alta no mercado hipo-
tecário ocorreu logo após a crise de
1873 a 1877: alternativas inovadoras de
empréstimo hipotecário na Europa e
nos Estados Unidos geraram uma alta
insustentável nos preços do mercado
imobiliário, e depois desse colapso e do
aperto de crédito correspondente veio

uma depressão mundial que durou
quatro anos. Outro aperto no crédito,
este provocado pelo fracasso na nego-
ciação dos títulos ferroviários, levou à
Grande Depressão de 1893 a 1897.

A alavancagem é o ponto central
dessas histórias. Arquimedes disse:
"Deem-me uma alavanca comprida
o suficiente e um ponto de apoio for-
te o suficiente e moverei o mundo".
Ele não acrescentou que precisaria de
uma alavanca de muitos anos-luz de
comprimento por um átomo de lar-
gura para mover a Terra, e que, se a
Terra se mexesse, a reação da alavan-
ca seria tão forte que o arremessaria
com alta velocidade para longe. A crise
atual diz respeito à reação violenta da
alavancagem em dois pontos: nas fa-
mílias e nos serviços financeiros. Sem
alavancagem, as retrações ainda acon-
teceriam, mas as hipotecas não seriam
executadas nem as empresas iriam à
falência. A alavancagem espalha difi-
culdades em ondas sempre crescentes.

O resultado dessas dinâmicas é
bem conhecido. Nos Estados Unidos,
a dívida familiar começou a aumentar
no início dos anos 1980, e esse
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crescimento se tornou mais rápido em
2001. A alavancagem entre as cinco
maiores corretoras e dealers de Wall
Street (Goldman Sachs, Merrill Lynch,
LehmanBrothers,BearStearnseMorgan
Stanley) cresceu radicalmente depois
de 2004, quando a SEC (equivalente dos
Estados Unidos à Comissão de Valores
Mobiliários) isentou essas empresas
do limite de índice de alavancagem de
12:1, que vigorava havia muito tempo, e
permitiu que se autorregulassem.

De 1990 a 2007, todo o setor de servi-
ços financeiros cresceu 2,5 vezes mais
rapidamente do que o PIB, e seu lucro
subiu da média de 0,75% do PIB, de
1947 a 1996, para 2,5% em 2007. En-
tão, os preços em baixa dos imóveis
levaram a um aumento inesperado
dos índices de execução hipotecária e
a uma queda do valor de alguns títulos

lastreados em hipotecas. Esse declínio
arruinou as empresas financeiras que
estavam extremamente alavancadas,
e o fracasso delas espalhou prejuízos
e incertezas por todo o sistema. O gas-
to do consumidor nos Estados Unidos
continuou em um nível alto durante o
primeiro semestre de 2008, mas caiu
bem desde então. A recessão -poten-
cialmente profunda- chegou.

RUPTURA ESTRUTURAL
Compreender o que isso significa é
mais difícil do que relatá-lo. Acredito
que olhamos agora para uma ruptura
estrutural com o passado -conceito da
econometria que denota o momento
em que mudam as tendências e os mo-
delos de associação entre as variáveis.

A crise de uma empresa normal-
mente é sinal de que o modelo de nego-

cio dessa empresa se esgotou -porque
a estrutura fundamental daquele setor
de atividade mudou radicalmente e,
portanto, as velhas formas de negociar
já não funcionam mais. Nos anos 1990,
por exemplo, o modelo básico da IBM
de oferecer uma sobreposição de op-
ções e periféricos nas linhas integradas
de mainframes começou a fracassar. A
demanda por computadores estava em
alta, mas a maneira como a IBM os for-
necia estava em baixa.

Pois o mesmo princípio se aplica à
economia como um todo. Na maioria
das recessões dos últimos 40 anos, a
demanda acompanhou a capacidade, e
o crescimento retornou em um perío-
do de 10 a 18 meses. A recessão atual
parece diferente porque é difícil imagi-
nar a retomada franca da expansão dos
serviços financeiros ou a recuperação
rápida do mercado de imóveis. Além
desses dois pontos-chave, parece haver
algumas tendências insustentáveis nos
preços das commodities, nas importa-
ções de petróleo, na balança comercial
do país, na situação das escolas e nos
grandes compromissos de direitos de
propriedade. Ainda, a idéia de que os
Estados Unidos podem crescer com
empréstimos tomados da China para
financiar o consumo interno começou
a parecer inconcebível. Sabemos per-
feitamente que o futuro será diferente.
Quando o modelo de empresas de par-
te da economia ou de toda ela se volta
para esse caminho, podemos falar em
ruptura estrutural.

Uma ruptura assim normalmente
significa tempos difíceis. Fazer ajus-
tes não é fácil nem rápido. Condições
difíceis e voláteis destroem algumas
empresas. Outras, porém, prospe-
ram, pois aprendem a tirar o melhor
proveito do fato de que velhos mode-
los desaparecem e outros surgem. A
primeira ordem do dia é sobreviver
às retrações da economia real, mas a
segunda é beneficiar-se desses novos



• Se chegar à conclusão de que não so-
brevive à crise, saia logo do negócio.
• Proteja o negócio central em detri-
mento do periférico. Quando as coisas
melhorarem, recupere os periféricos,
se valer a pena.
• Qualquer fonte estável de lucros gera
custos indiretos de fabricação, desor-
dem e subsídios cruzados. Em tempos
de bonança, essas despesas não põem
em risco a vida da empresa. Em tempos
difíceis, sim, então é preciso cortá-las.
• O lado bom da crise é a pressão para
cortar despesas e encontrar novas

competências. Os cortes e as mudan-
ças que despertam divergências nos
tempos bons podem ser feitos nos tem-
pos difíceis.
• Aproveite para se concentrar em sua
vantagem competitiva e fortalecê-la. Se
esse conceito o confunde, reflita sobre
o seguinte: você tem uma vantagem
competitiva quando consegue tomar o
negócio de outra empresa e obtém lu-
cro, e quando o custo de caixa de sua
operação é baixo o suficiente para que

você sobreviva em tempos difíceis.
• Aproveite os tempos difíceis para

comprar ativos de concorrentes afli-
tos por preços baixos. Os melhores
ativos são vantagens competitivas im-
prudentemente oneradas de dívidas e
problemas.
• Em tempos difíceis, muitos forne-
cedores estão dispostos a renegociar
condições. Não seja tímido.
• Concentre-se nos funcionários e nos
públicos que você vai manter durante
os tempos difíceis. As boas relações
com essas pessoas serão retribuídas
muitas vezes mais quando os bons
tempos voltarem.

modelos (veja quadro acima). Uma
ruptura estrutural é a melhor hora
para ser estrategista, pois, no momento
de mudanças, antigas fontes de vanta-
gem competitiva se enfraquecem e ou-
tras aparecem. Afinal, os pretensiosos
conseguem pular à frente de jogadores
aparentemente entrincheirados.

As rupturas estruturais tornam mui-
tos modelos de comportamento exis-
tentes obsoletos, mas também indicam
o caminho para algumas empresas e,
às vezes, até mesmo para economias
inteiras. A longa depressão de 1893 a
1897 marcou o final da expansão ferro-
viária, por exemplo, e o início da tran-
sição para uma economia baseada em
bens de consumo sofisticados.

Apesar de os anos 1950 terem sido
uma época muito difícil para os Es-
tados Unidos, nem todos os setores
de atividade ou empresas entraram
em declínio. Conforme a economia

mudava de bens de capital para bens
de consumo, alguns setores -como
aço, borracha, carvão, vidro, ferrovias
e construção- sofreram muito, mas
marcas de consumo como a Rellogg's
saíram-se muito bem.

Vários aspectos dessas mudanças es-
truturais dependerão da reação às po-
líticas do governo. Hoje, a energia nu-
clear, a conservação de infraestrutura
e a tecnologia FTTH (fiber to the home)
já estão na lista de possíveis estímulos
para a economia. Ao examinar essas
oportunidades de negócios, é impor-
tante estar ciente de que a concorrência
para obter financiamento do governo é
acirrada. Todavia, o governo pode ofe-
recer vantagens para os pioneiros das
novas áreas em crescimento. Durante
o New Deal, de Franklin Roosevelt, por
exemplo, o governo dos EUA aumen-
tou muito a quantidade de informações
armazenadas. Como precisava de algo

melhor do que anotações escritas à
mão ou datilografadas, recorreu à úl-
tima novidade da IBM, o sistema de
cartões perfurados.

PIOR CAMINHO
O pior caminho a seguir diante de uma
crise é continuar fazendo o de sempre.
A ruptura e os tempos difíceis são indi-
cadores claros de que o modelo antigo
já se esgotou e está destruindo valor.
Como exemplo desse modelo, observe
os incentivos salariais do setor finan-
ceiro. Décadas de pesquisas meticu-
losas não oferecem a menor prova de
que algo além de sorte possa explicar
por que alguns administradores de
fundos têm desempenho melhor do
que outros. Porém administradores
de fundos e até de fundos de pensão
que supostamente têm desempenho
melhor conseguem altos salários e
bônus. Os incentivos são bons, teori-
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camente, mas o Bear Stearns fez um
gerenciamento de risco competen-
te que justificasse os US$ 4,4 bilhões
em bônus que distribuiu em 2006? Se
você pagar às pessoas quantias gran-
des o suficiente para tornar qualquer
pagamento futuro irrelevante, não se
surpreenda se elas assumirem imen-
sos riscos de longo prazo em troca de
lucros em curto prazo. Em quase todos
os modelos, os excessos geram retor-
nos negativos. Outro modelo que pode
gerar retornos reduzidos ou negativos
está em nossos sistemas de gestão em-
presarial, de complexidade crescente
-e o setor de serviços financeiros é um
exemplo do custo desse tipo de com-
plexidade. Os clamores para regular
esses sistemas complicados são mal
fundamentados -se os próprios cria-
dores não entendem, como os regu-
ladores vão entender? Em parte, essa
crescente intensidade administrativa
mostra a importância cada vez maior
dos funcionários especializados e da
terceirização do trabalho braçal. Tam-
bém reflete um compromisso mais
sério com sistemas muito complexos
constituídos de partes individuais
cuja produtividade é quase impossível
de ser medida. Apesar das alegações
das áreas de TI, marketing e recur-
sos humanos de que seus programas
geram retornos consideráveis sobre
os investimentos, as empresas estão
apostando em uma abordagem global
dos negócios, e não em elementos iso-
lados. O risco é, em tempos difíceis, o
sistema se tornar o problema.

DE UM JEITO DIFERENTE
É difícil ajustar infraestruturas quan-
do os tempos são bons e a demanda é
crescente. Em tempos difíceis, seu es-
copo e variedade serão cortados, mas
os custos não acompanharão automa-
ticamente. Os custos de gerenciar es-
copo e variedade foram inculcados na
infraestrutura. Portanto, em tempos de

O PRIMEIRO MANDAMENTO
É SIMPLIFICAR. DEPOIS,
COMECE A REFORMULAR
OPERAÇÕES INDIVIDUAIS

crise, cortar custos não é suficiente. As
coisas precisam ser feitas de modo di-
ferente, em dois níveis: reduzir a com-
plexidade das estruturas corporativas e
transformar os modelos de negócio.

O primeiro mandamento é simplifi-
car. Uma vez que as empresas precisam
se tornar mais modulares e diversifica-
das, elimine comitês de coordenação
e outros mecanismos que conectam
empresas, produtos ou localidades. O
objetivo é oferecer serviços básicos e
de suporte que sejam enxutos e não
exijam que setores da empresa gastem
tempo e energia para coordenar suas
atividades. Divida as unidades maiores
em menores para expor subsídios cru-
zados e furar bloqueios políticos. Você
pode achar que vão surgir custos de
coordenação se fragmentar a empresa,
mas é necessário fazê-lo para descobrir
o que deve ser otimizado.

Depois, comece a reformular ope-
rações individuais. Em termos gerais,
a primeira tarefa é entender como
uma empresa sobreviveu, competiu e
ganhou dinheiro no passado. Não vá
correndo preparar planilhas e gráficos.
Se a empresa é complexa demais para
ser compreendida, divida-a em partes

inteligíveis. Uma vez obtido esse enten-
dimento essencial, você pode começar
o trabalho de reformulação. Não há
fórmula mágica: reformulação de em-
presa exige intuição e imaginação.

Em tempos normais, as providências
incluem a redução de custos fixos, de
escopo e variedade. Mas, em tempos
difíceis, você deve reavaliar sua forma
de gestão, olhar além dos custos para a
estrutura detalhada do trabalho geren-
cial. Diversas novas questões surgem:

• Quantas horas extras resultam da
pressão exercida pelos sistemas de
incentivo e avaliação sobre os execu-
tivos, que fazem com que eles pare-
çam ocupados e queiram superar o
desempenho dos demais?
• Que fluxos de informação podem
ser omitidos? As informações que
não tornam cientes as pessoas das
decisões de valor agregado são uma
distração inútil.
• Que decisões e critérios podem ser
padronizados como políticas para
substituir reuniões e comunicações
dispendiosas?
• Como trabalhar com clientes, for-
necedores e governo para simplificar
os processos deles e assim simplifi-
car os seus?

As recessões não são boas nem para
a economia nem para o moral da
tropa. Mas, uma vez que mergulha-
mos nelas, é melhor começarmos o
processo de reformulação antes que
seja tarde demais.
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