
Desinvestir é indicação para muitos negócios que cresceram demais 

 

 
Jorge Geras, sócio-diretor da KF Business Consulting 

Assim como gerar ganhos, a expansão de uma empresa pode trazer problemas. Quando se 
constata que a balança pende mais para o lado negativo, é hora de ir contra o senso comum e 
aprender a voltar atrás. Sim, é isso mesmo. Desinvestir pode ser hoje a palavra de ordem para 
muitos negócios, segundo Jorge Geras, sócio-diretor da KF Business Consulting. 

“Crescimento tem suas vantagens e desvantagens. Desinvestir não costuma estar na pauta 
dos gestores por uma questão cultural e também em função do modo como os executivos são 
avaliados – via de regra pelo maior faturamento. Desinvestimento esbarra em medo e afeta as 
pessoas porque muitas vezes envolve reduzir equipes”, explica Geras, que participou nesta 
segunda-feira (23/11) do comitê de Marketing da Amcham-São Paulo. 

 

 
Laerte Maroni, diretor comercial da Ober 

Para definir qual é a melhor estratégia a ser seguida – continuar a crescer ou desinvestir –, 
Jorge Geras indica a utilização de uma metodologia de reengenharia de negócios desenvolvida 
pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A ferramenta, em síntese, propõe que se 
avaliem três blocos: a importância estratégica de um grupo de clientes ou do segmento de 
atuação ou ainda de um produto ou uma família de produtos; a significância (como o cliente 
ou produto está posicionado no segmento, se existe expectativa de melhora de posição, se o 
cliente ou produto demanda os recursos esperados); e lucratividade (buscando identificar 
eventuais custos escondidos). 

 



“A metodologia ajuda a decidir sobre desinvestir sem olhar meramente números. Trata-se de 
uma ferramenta de análise estratégica. Não é operacional. É uma decisão de médio e longo 
prazos”, disse ele. 

Caso de sucesso 

A Ober, fabricante de tecidos e não-tecidos, decidiu, no início deste ano, rever seu processo de 
expansão, que tornou a operação muito complexa e acabou por comprometer a lucratividade, 
entre outros aspectos. A demanda dos acionistas era por maior rentabilidade e simplificação da 
companhia como um todo. 

A companhia aplicou a metodologia de Harvard de abril a junho e já colhe resultados. Das 18 
linhas de negócios, restaram 12 e o objetivo é continuar a reduzi-las. Do ponto de vista 
financeiro, o movimento redundou em redução entre 8% e 10% do faturamento, mas 
acompanhada de grande aumento da rentabilidade, em torno de 70%. Isso sem falar em 
recompensas de outra ordem, como aprendizado e envolvimento dos cerca de 2 mil 
funcionários, conta Laerte Maroni, diretor comercial da Ober.  

“Temos um retorno já significativo e a a intenção é simplificar mais. Quando cresce muito, é 
comum a empresa se perder. Aí é preciso dar uma parada, pois excesso faz mal. Ser o 
primeiro não significa ser o melhor. Sustentabilidade, rentabilidade, resultado por ação, 
qualidade de produtos e reconhecimento de mercado são mais importantes do que 
simplesmente ser a maior companhia”, concluiu Maroni. 
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