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No início dos anos 90, a fabrican-
te de carros de luxo Porsche vi-
via uma severa crise. Para não fe-
char as portas, apostou em uma
completa mudança em seu esti-
lo de administrar, priorizando a
redução de custos e hierarquias,
que deixavam o trabalho indus-
trial e comercial lento. Após a es-
tratégia ter resultados práticos –

em 2009, por exemplo, a empre-
sa teve margem de lucro de 10%,
passando ao largo da crise que
afetou outras montadoras –, a
companhia resolveu passar
adiante as lições que aprendeu.

Após 16 anos de atuação na Ale-
manha e três na Itália, o braço de
consultoria da Porsche abriu no
Brasil o primeiro escritório fora
da Europa. “Ao escolhermos ex-
pandir nossa atuação para ou-
tros continentes, pensamos: on-
de estão os nossos clientes? E a
opção pelo Brasil foi óbvia como
porta de entrada para nações
Bric”, diz o diretor-geral da Pors-
che Consulting no Brasil, Jürgen
Lochner. “O brasileiro já reco-
nhece marcas como Bayer, Sie-

mens e Basf como locais.”
Como acontece na montado-

ra – que tem 13 mil funcionários
em sua operação mundial, muito
abaixo das fabricantes de carros
tradicionais –, a estrutura da
Porsche Consulting também é
enxuta. A companhia tem hoje
220 empregados em todo o mun-
do, que atuam em projetos em 82
países. No Brasil, são 11 consulto-
res e três funcionários adminis-
trativos. A empresa diz ter seis
clientes ativos no País, entre eles
a montadora Volkswagen, grupo
do qual a Porsche passou a fazer
parte recentemente.

Burocracia. Uma das princi-
pais bandeiras da Porsche Con-

sulting é a redução de hierar-
quias. Na época da crise na mon-
tadora, havia sete níveis hierár-
quicos, que acabaram reduzidos
a cinco. Segundo Lochner, a or-
dem foi reorganizar a pirâmide
hierárquica, para que a equipe de
produção ficasse no centro dos
processos,e não mais como a par-
te menos importante. “Em vez
dos níveis hierárquicos fixos, es-

tabeleceu-se mais flexibilidade
nos processos, com os trabalha-
dores atuando com mais liberda-
de, dentro do conceito que prega
mais qualidade, menor preço e
agilidade na entrega.”

De acordo com o diretor-geral
da Porsche Consulting, um dos
principais ingredientes na mu-
dança das empresas é garantir
que os funcionários entendam e
aceitem a nova estrutura admi-
nistrativa. Em quase todos os ca-
sos atendidos pela Porsche Con-
sulting, toda a vez que uma em-
presa passa por uma grande
transformação, a substituição
de funcionários pode ficar entre
10% e 20%. “Geralmente, pelo
menos a metade da equipe está

aberta a mudanças. Entretanto,
quando os principais administra-
dores têm resistência ao proces-
so proposto, as dificuldades
com a equipe também tendem a
crescer”, explica Lochner.

Para trabalhar em diferentes
regiões do mundo, os executivos
da Porsche Consulting incorpo-
ram “cacoetes” da etiqueta cor-
porativa de cada parte do globo.
“É preciso sentir a cultura de ca-
da lugar, entender como funcio-
na a cabeça das pessoas. Na Amé-
rica do Sul, por exemplo, funcio-
na melhor passar os conteúdos
com jogos ou desafios”, diz Loch-
ner. Ele lembra também que en-
tender as diferenças culturais é
importante para evitar mal en-
tendidos. “No Brasil, é importan-
te o contato corporal, enquanto
na Índia é uma ofensa; não se de-
ve fazer isso”, ressalta.

Toyota registra maior lucro
trimestral desde 2008

Não é de hoje que o turismo
começa a prestar mais aten-
ção no público da baixa ren-
da. Com a melhora do poder
aquisitivo, o brasileiro pas-
sou não apenas a comprar
geladeira e televisor, mas
também a investir mais em
lazer. Prova da aposta é que
um dos maiores fundos de
investimento dos Estados
Unidos, o Carlyle, fechou no
início do ano a compra do
controle da maior operadora
de turismo do Brasil, a CVC.

Conteúdo agrícola do
Grupo Estado é premiado

Consultoria da Porsche aplica as lições da própria crise

● Recuperação

PARA LEMBRAR

A Toyota obteve, entre abril e ju-
nho deste ano, seu maior lucro
desde o segundo trimestre de
2008. A montadora, que elevou
sua previsão para os ganhos em
2010, foi beneficiada pela deman-
da forte por seus veículos, que
compensou eventuais impactos
da apreciação do iene ante o dó-
lar e do recall global ocorrido no
início do ano.

A montadora teve lucro líqui-
do de 190,47 bilhões de ienes
(cerca de US$ 2,22 bilhões) no
segundo trimestre, revertendo
um prejuízo líquido de 77,82 bi-
lhões de ienes (US$ 909 mi-
lhões) no mesmo período do
ano passado.

As vendas da Toyota no segun-
do trimestre subiram 27%, para
4,872 trilhões de ienes (US$ 56,7
bilhões), ante 3,836 trilhões de

ienes (US$ 44,6 bilhões) em
igual período de 2009. No mes-
mo período, as vendas globais de
veículos subiram 30%, para 1,82
milhão de unidades, com um au-
mento de 36% na América do
Norte e de 47% na Ásia.

Reputação. Apesar de enfren-
tar desafios para reconquistar
suareputaçãodequalidade,afeta-

da pelo recall de mais de 8,5
milhões de veículos, a Toyota
elevouaprevisãode lucrolíqui-
do para o ano fiscal (que se en-
cerra em março de 2011) para
340 bilhões de ienes (US$ 3,96
bilhões), ante os 310 bilhões
deienes(US$3,61 bilhões)pre-
vistos anteriormente.

A companhia atribui o au-
mento da projeção ao fato de
ter expandido o plano de ven-
das globais de veículos em 90
mil unidades, para 7,38 mi-
lhões no ano fiscal.

Segundo o diretor-gerente
da Toyota, Taka Ijichi, é difícil
avaliar o tamanho do impacto
causado pelo recall sobre o tri-
mestre, já que o desempenho
das vendas reflete uma varie-
dade de fatores. O resultado
positivo da Toyota aparece
em um momento sensível,
em que a valorização do iene
ante o dólar ameaça a lucrati-
vidade de exportadores japo-
neses. Ontem, o dólar chegou
a cair para a mínima de oito
meses de 85,32 ienes. /DOWJO-

NES

Azul e TAM
disputam
clientes de
baixa renda
TAM venderá bilhetes na Casas Bahia
e Azul negocia com supermercados

Bom resultado levou a
montadora a rever as
previsões para o ano e
expandir o plano de
vendas globais

US$ 2,22
bilhões foi o lucro líquido da
Toyota no segundo trimestre

US$ 909
milhões foi o prejuízo líquido
no mesmo período de 2009

7,38 milhões
de veículos é a nova projeção de
vendas globais para o ano fiscal
que termina em março de 2011

Tânia Monteiro
BRASÍLIA

O presidente da Azul, Pedro Ja-
not, disse ontem que a empre-
sa quer vender para a baixa
renda, que começa a ter aces-
so a novos serviços. Para isso,
passagens poderão ser comer-
cializadas até em supermerca-
dos. A TAM também tem pla-
nos para vender bilhetes à clas-
se C nas lojas da Casas Bahia.

“Estamos buscando a nova
classe emergente, que já é tão po-
derosa em outros setores. Quere-
mos trazer esse cliente pela mão
da Azul para andar de avião, dei-
xando para trás o ônibus”, decla-
rou Janot. Isso deve acontecer
por meio de formas de pagamen-
to facilitadas que a empresa está
adotando para atrair não só a po-
pulação de baixa renda, mas
aqueles que têm familiaridade
com a internet.

Entre as novidades para am-
pliar o leque de clientes, o presi-
dente da Azul informou quea em-
presa poderá vender bilhetes a
prestação em cartão de débito e
“cartão de crédito recorrente”,
modalidade que em que só é blo-

queado no limite do cartão o va-
lor da parcela mensal desconta-
do, o que beneficia quem não tem
crédito alto.

As passagens também pode-
rão ser vendidas por boleto à vis-
ta ou parcelado, além de paga-
mento em cheque parcelado.
“Só não voa quem não quer”, afir-
mou o diretor comercial da Azul,
Paulo Nascimento, ao explicar
que o passageiro pode até optar
por fazer depósito na conta cor-
rente da Azul, se não tiver outro
meio de fazer o pagamento.

Janot informou que a empresa
está conversando ainda com di-
versos setores para expandir a
venda, possivelmente em redes
de supermercados. O executivo
não quis adiantar qual rede pode-
ria fazer parte dessa parceria por-
que as negociações ainda estão
ocorrendo.

Nascimento informou que a
empresa possui uma modalida-
de diferente de venda de passa-
gem, chamada de Passaporte
Azul, em que o cliente, por R$
499, compra o direito de voar
por um mês entre qualquer pon-
to atendido pela empresa. Ele
ressalvou, no entanto, que há

um número limitado de assen-
tos para esse passaporte. A tarifa
do trecho Brasília a Campinas va-
ria de R$ 129 a R$ 390.

A Azul ocupa hoje a quarta po-
sição no mercado de aviação,
mas pretende conquistar o ter-
ceiro lugar até o fim do ano, atin-
gindo 6% dos passageiros trans-
portados no País, ultrapassando
a Webjet. Janot prevê ainda que,
com a chegada dos novos jatos
até o fim do ano, logo poderá al-
cançar 10% do mercado.

Ivete Sangalo. A TAM vai anun-
ciar hoje em São Paulo uma par-
ceria com a Casas Bahia para
usar a estrutura da rede na venda
de passagens. O objetivo do ne-

gócio é aproveitar o crescimento
da demanda por viagens entre os
consumidores da classe C.

Para a nova fase de populariza-
ção das viagens aéreas junto aos
consumidores emergentes, a
companhia deve confirmar Ive-
te Sangalo como garota-propa-
ganda da campanha publicitária.

Não é de hoje que a TAM vem
costurando aproximações com a
cantora baiana. A empresa é uma
das patrocinadoras do show que
Ivete fará em setembro no Madi-
son Square Garden, em Nova
York. Além disso, a companhia
pretende ter um espaço na inter-
net com uma espécie de passo a
passo para os passageiros pouco
experientes que quiserem fe-

char compras online.
Desde junho, os prestadores

de serviço que atendem a empre-
sa vêm discutindo o melhor for-
mato para que a companhia aé-
rea se aproxime da baixa renda.

A Casas Bahia possui 518 lojas
espalhadas por dez Estados, e fa-
turou no ano passado R$ 14 bi-
lhões. O acordo com a TAM não
é o primeiro flerte da empresa
com um segmento de negócio di-
ferente do seu.

No evento Super Casas Bahia,
a varejista já abrigou, por exem-
plo, um estande de vendas da
construtora Tenda, que buscava
no espaço uma aproximação
com a classe C. / COLABOROU

PAULA PACHECO

O Grupo Estado foi premiado pe-
lo governo federal pela cobertu-
ra do setor agrícola, considerada
a mais tradicional do jornalismo
brasileiro e uma das mais com-
pletas, não só pela abrangência,
mas também pela distribuição

em plataformas diversas – no jor-
nal, no portal estadão.com.br e
no sistema Broadcast, em tempo
real, da Agência Estado.

Ao entregar o prêmio, nas co-
memorações dos 150 anos do Mi-
nistério da Agricultura, o minis-

tro Wagner Rossi destacou no fa-
tor multiplicador do Grupo Esta-
do uma contribuição ímpar. “A
atuação deste veículo de comuni-
cação, que dedica amplo espaço
para a cobertura das políticas pú-
blicas e do dia a dia da agricultu-
ra e pecuária, tem sido decisiva e
essencial para governo, produto-
res e empresários ligados ao se-
tor.” Rossi disse que a agricultu-
ra permanece como um dos seto-
res mais importantes da econo-
mia do País.

● Objetivos específicos
A Porsche trabalha com metas
claras: reestruturou a manuten-
ção das aeronaves da Lufthansa,
reduzindo o tempo de solo dos
aviões de 36 para 26 dias.

Carreiras

WILSON PEDROSA/AE

MARCELLO CASAL JR/ABR

Empresa defende
redução das hierarquias
e instala em São Paulo
seu primeiro escritório
fora da Europa

Atrás do
cliente.
Azul, de
Janot,
venderá
passagens
em redes de
varejo para
incentivar
viagens

Importância. Para o ministro Wagner Rossi, contribuição multiplataforma do grupo é ímpar
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