
les não inventaram a roda nem 
descobriram a pólvora, como 
diz o velho jargão, mas tiveram 

um olhar diferente sobre seus negócios 
e hoje estão colhendo resultados positi
vos. A AméricaEconomia foi atrás da his
tória de três empresas que apostaram 
na inovação - seja de gestão ou de es
trutura - para continuar crescendo. 

"O mundo está mudando muito ra
pidamente nesses últ imos anos. Esta
mos vivendo a era dos nanosegundos. 
E as espécies que sobreviverão não se
rão exatamente as mais fortes, mas 

sim aquelas que melhor conseguirem 
se adaptar", resume Valter Pieraccia-
ni, sócio-fundador da consultoria Pie-
racciani, autor dos livros Qualidade Não 
é Mito e Dá Certo e Usina de Inovações e 
com vasta experiência na área de ges
tão empresarial. 

INVESTIR NA CRISE 

Adaptar-se ao cenário pós-crise foi o 
desafio da Sol Meliá - maior compa
nhia hoteleira de resorts do mundo, com 
300 hotéis distribuídos pelo globo, sen
do 14 deles no Brasil - em 2010. A ideia 

para contornar o per íodo difícil, que 
culminou com o aumento de 30% na 
ocupação e rentabilidade da operação 
brasileira da rede no ano passado, não 
foi exatamente nova. A aposta foi refor
çar a estratégia que a companhia já ha
via traçado em 2005, ano que marcou o 
início de uma nova era para o segmento 
hoteleiro, após a crise que abatera o se
tor nos cinco anos anteriores. 

"Naquela época, entre 2000 e 2005, 
havia muita oferta de leitos para uma 
demanda bastante baixa. A lém disso, 
os players eram muito parecidos, ofere-



ciam basicamente as mesmas coisas, as 
instalações t ambém eram similares", 
conta R u i Manoel Oliveira, vice-presi
dente da Sol Meliá Brasil. 

Como, então, diferenciar-se? "Au
mentando o investimento para pro
porcionar aos clientes mais conforto e 
agilidade no serviço", responde Olivei
ra. Da í surgiu o conceito de Premium 
Room, que envolveu a troca das TVs de 
tubo por aparelhos de tela plana, a ins
talação de camas mais confortáveis e a 
substituição dos carpetes por pisos de 
madeira nos quartos. 

O maior obstáculo foi convencer os 
investidores a desembolsar uma quan
tia expressiva (entre R$ 15 mi l e R$ 20 
m i l por apartamento) em um período 
de instabilidade. Mas os resultados aca
baram por animar até os mais resisten
tes. Embora o valor de uma diária em 
uma acomodação como essa seja 25% 
mais alto que a de um quarto comum, 
os Premium Rooms são os primeiros a 
ter as reservas esgotadas. "O hóspede 
absorveu isso", afirma o executivo.' 

E, se a mudança deu certo em 2005, 
a mesma lógica deve ser aplicada para 
2010. Agora, o foco são os Super Pre
mium Rooms, com itens de conforto 
ainda melhores. A nova filosofia ga
rantiu ao grupo uma receita de 976,7 
milhões de euros no período entre ja
neiro e setembro de 2010, somados to
dos os empreendimento da Sol Meliá 
no mundo. No mesmo período de 2009, 
esse valor havia ficado abaixo dos 900 
milhões de euros. 

DESCENTRALIZAR É A SOLUÇÃO 

No caso da Natura, a transformação se 
deu de dentro para fora. O modelo cen
tralizado da empresa, com a direção 
concentrada no Sudeste do país, prin
cipalmente em São Paulo, começou a 
mudar para um modelo de organiza
ção baseado em gestão por processos a 
serviço de unidades de negócios e uni
dades regionais. A configuração apro
ximou a gestão de consultores e con
sumidores, descentralizou a decisão, 
deu mais agilidade e reduziu os níveis 
hierárquicos. 

A criação de cinco unidades regio
nais no Brasil e seis no exterior (Argen
tina, Chile, Peru, Colômbia, México e 
França) também é fruto desse novo mo
delo organizacional. 

Dentro desse cenário, as unidades 
de negócio, responsáveis pelo desenvol
vimento de produtos, pela gestão e pe
los resultados de marcas e categorias, 
passaram a interagir com as unidades 

regionais, que respondem pelo relacio
namento com consultoras, gestão co
mercial e resultados locais. 

"Nosso objetivo foi aproximar as l i 
deranças regionais do consumidor. Até 
mesmo as nossas revistas são diferentes 
de região para região. No Nordeste, por 
exemplo, vendemos produtos ligados 
ao verão o ano todo", explica Marcelo 
Cardoso, vice-presidente de Desenvol-

vimento Organizacional e Sustentabi
lidade da Natura. Ele acrescenta que os 
bons resultados da companhia nesses 
últ imos dois anos tiveram como fator-
-chave a mudança de modelo. 

Por meio dessa gestão por proces
sos, a Natura alcançou uma receita lí
quida consolidada de cerca de R$ 3,5 
bilhões de janeiro a setembro de 2010, 
um crescimento de 22,5% sobre o mes
mo período de 2009. Outro marco im
portante foi o crescimento do número 
de consultoras, o principal elo entre a 
Natura e o consumidor final. A empre
sa já ultrapassou a marca de 1 mi lhão 
em todo o mundo. Atualmente, são 870 
mi l no Brasil e 160 mi l nas operações 
no exterior. 

DESAFIO AO LÍDER 

O compartilhamento da responsabili
dade sobre o rendimento da empresa 
pelos diretores de cada unidade tam
bém teve papel fundamental no pro
cesso de mudança da Natura. "Quando 
você desafia um líder a ser uma espé
cie de dono do próprio negócio, o de
senvolvimento dele é muito mais ace
lerado", afirma Cardoso. 

Nesse caso, a escolha do executivo 
certo faz a diferença. "É ele quem vai 
firmar a dinâmica e tocar o negócio", 
defende Eduardo Matsushita, consul
tor da Fesa, empresa especializada no 



recrutamento de executivos para o seg
mento financeiro. 

Para ele, o sucesso do processo de 
transformação de uma empresa está di
retamente ligado ao executivo à frente 
da mudança. "O mercado exige empre
sas inovadoras, mas profissionais igual
mente desafiadores", complementa. 

Mas não basta ter os melhores pro
fissionais se as diferentes áreas da com
panhia não estão em sinergia. Foi pen
sando em facilitar o desenvolvimento 
dos projetos que a A z u l Linhas Aéreas 
reestruturou sua gestão, processo que 
começou no final de 2008 e foi conclu
ído no ano passado. 

NATURA (A ESQUERDA) APOSTOU EM 

UNIDADES REGIONAIS, DESCENTRALIZANDO 

0 NEGÓCIO. ABAIXO, PAULO NASCIMENTO, 

DA AZUL LINHAS AÉREAS 

A Vice-Presidência de Planejamen
to passou a se chamar Vice-Presidência 
Comercial e de Planejamento, unifi
cando, sob a liderança de Trey Urbahn, 
as áreas de Receita, Marketing, Plane
jamento, Comunicação, Relações Pú
blicas, Comercial e TI . 

A mudança acarretou na amplia
ção do campo de ação de alguns exe
cutivos, como Paulo Nascimento, que 
já era diretor Comercial e de TI e pas
sou a acumular a Diretoria de Marke
ting. No caso das áreas Comercial, TI 
e Marketing, os ganhos vieram na ve
locidade com que os projetos passaram 
a ser aprovados. "O que levava antes 60 
dias hoje não passa dos 15 dias", reve
la Nascimento. 

O executivo refere-se especifica
mente ao contato com os chamados 
consolidadores - sites que fazem a dis
tribuição e venda das passagens, geral
mente ligados às pequenas agências. 
E, em um mercado como o brasilei
ro, em que 70% das vendas são conso
lidadas por meio do canal indireto (no 
qual o consumidor não compra a pas
sagem diretamente com a companhia 
aérea), essa comunicação é essencial. 
"O que acontece no Brasil é muito di
ferente do que ocorre nos Estados U n i 
dos, onde essa proporção é de cerca de 
30%." Por isso, o ganho de 45 dias nos 
projetos desenvolvidos com esses ope
radores foi fundamental para o caixa 
da empresa. 

Seja para melhorar a velocidade dos 
negócios, o desempenho operacional 
ou a participação de mercado, as em
presas brasileiras, ou com operação no 
país, têm se preocupado cada vez mais 
com a gestão de seus negócios. "Embo
ra os Estados Unidos ainda apareçam 
na vanguarda da gestão, no mercado 
latino-americano, o Brasil é destaque. 
Temos inovado muito na área e temos 
executivos altamente capacitados, ágeis 
e flexíveis", completa Valter Pieraccia-
ni , da consultoria Pieracciani. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 397, p. 24-26, mar. 2011.




