
Pesquisa realizada pela Accentu-
re com 150 executivos de países
da Europa, Estados Unidos e Bra-
sil mostra que profissionais em
cargos de diretoria e presidên-
cia não estão preparados para li-
dar com o imprevisível. Entitula-
do “Se preparando para o impre-
visível”, o trabalho foi realizado
por Gregory C. Cudahy, Mark
O. George, Gary R. Godfrey and
Mary J. Rollman e coordenado

pelo presidente global de Práti-
cas Operacionais da Accenture,
Mark Pearson.

Os resultados do levantamen-
to serão apresentados hoje para
uma plateia de cerca de 50 clien-
tes e profissionais da indústria,
em São Paulo.

Em meio às mudanças cons-
tantes na situação econômica e
política de vários países, 70%
dos entrevistados se disseram
insatisfeitos com suas habilida-
des para lidar com a volatilida-
de do mercado. “Antes de tudo
pedimos aos participantes que a

definissem e apontassem de que
forma ela impacta em seu traba-
lho”, diz Pearson.

O estudo também apontou
que muitas das companhias on-
de os executivos atuam busca-
ram maneiras para melhor as-
pectos como a distribuição da
cadeia de suprimento, por exem-
plo. “Mesmo com medidas co-
mo redução de custos e planeja-
mento, elas continuam sofren-
do com a volatilidade no merca-
do global”, explica o executivo
da Accenture.

Um outro dado sobre o quão

competitiva pode ser uma em-
presa preparada para lidar com
riscos mostra que apenas 10%
das fábricas têm sistemas madu-
ros e processos que podem ante-
cipar e controlar riscos certos.
Essas empresas são em média,
75% mais rentáveis do que aque-
las que não estão preparadas pa-
ra a volatilidade. Pearson desta-
ca: “Estar preparado para enca-
rar cenários voláteis faz toda a
diferença na atuação das empre-
sas, que se tornam mais compe-
titivas e conseguem se fortale-
cer no mercado”, conclui. JR ■

Nem mesmo as melhores esco-
las de formação de executivos
ensinam seus alunos a lidar
com questões como o terremo-
to que atingiu o Japão no ano
passado. O imprevisto climáti-
co destruiu cidades e paralisou
a indústria japonesa. Os refle-
xos desse incidente foram perce-
bidos no mundo, com montado-
ras amargando a falta de peças
para a manutenção de veículos.
Em tempos de instabilidade no
mercado global, as companhias
têm o desafio de lidar com cená-
rios imprevisíveis.

Oscilação cambial e até as mu-
danças climáticas surtem efeito
na atuação das companhias e fa-
zem executivos quebrarem a ca-
beça. “Acontecimentos como o
tsunami são capazes de inter-
romper toda a cadeia produti-
va”, diz Mark Pearson, presi-
dente global de práticas opera-
cionais da Accenture. No Brasil
para o lançamento do estudo
“Preparando-se para o imprevi-
sível” que acontece hoje em São
Paulo, ele falou com exclusivida-
de ao BRASIL ECONÔMICO.

Aptos para qualquer situação
As crises pelas quais o Brasil pas-
sou - considerando-se aí os di-
versos planos de estabilização
econômica e suas incontáveis
trocas de moeda, não foram em
vão. Esse cenário acabou trans-
formando o executivo brasileiro
em um dos mais bem prepara-
dos para lidar com a volatilida-
de. Pearson explica que isso con-
tribuiu para que o profissional
brasileiro também esteja me-
lhor preparado para fazer inves-
timentos ou decidir pela mudan-
ça das fábricas, como aconte-

ceu com algumas montadoras
que saíram do ABC paulista ru-
mo à Bahia. “O apetite para os
riscos faz parte do corpo desses
executivos, bem diferente do
perfil dos profissionais nos paí-
ses desenvolvidos”, avalia. Mes-
mo com essa característica a fa-
vor, Pearson afirma que as em-
presas brasileiras têm pela fren-

te o desafio de gerir riscos na ho-
ra de competir globalmente.
“Elas já têm know-how no mer-
cado interno, mas precisam de
novas habilidades e aí agilidade
na resposta é um aspecto impor-
tante”, disse.

A receita adequada
Segundo o executivo, quatro ca-

racterísticas são essenciais para
o bom desempenho de uma em-
presa em cenário volátil: habili-
dade para dar respostas rápi-
das, estruturas capazes de gerir
dados e movimentar ativos, in-
cluindo os físicos, desenho de
produtos mais flexíveis, que pos-
sam ser customizados a fim de
reduzir custos e, por fim, a exe-
cução eficaz. “Muitas vezes são
as pessoas que dificultam o ren-
dimento de uma empresa”.

De forma geral, Pearson acre-
dita que executivos e compa-
nhias estão mal preparados pa-
ra responder aos cenários em
transformação. “As informa-
ções para lidar com as crises es-
tão aí,mas a habilidade das em-
presas de capturar esses dados e
de agir de forma eficiente é pou-
co eficaz”, explica.

Mesmo distantes do ideal,
ele afirma que algumas empre-
sas começam a constituir equi-
pes multidisciplinares para li-
dar com a volatilidade. “Em al-
guns lugares a equipe de análi-
se já trabalha em conjunto com
a gestão de riscos e os CFOs en-
xergam que o aspecto financei-
ro de uma decisão corresponde
a 30%, não é o principal”, diz.
Ele acredita que as empresas de-
vem estar preparadas para a vo-
latilidade e para enxergar na
instabilidade, oportunidades
para crescer. “Quem tiver capa-
cidade para combinar esses fa-
tores certamente se destacará
no mercado”. ■

Juliana Ribeiro
jribeiro@brasileconomico.com.br

Volatilidade agora é regra

Danone lança aplicativo para iPhone

Alexandre Rezende

Empresa preparada para o risco lucra mais
Empresas preparadas para lidar
com risco se mostraram 75%
mais rentáveis do que as demais

Mark Pearson, presidente global da Accenture, fala sobre como as empresas lidam com imprevistos

Divulgação

Empresas que
souberem criar
oportunidades em
cenários instáveis
terão destaque

Para divulgar o Danoninho Ice, a Danone lançou o aplicativo
Danoninho Mundo Ice para iPhone e para iPad. Trata-se de um
jogo educativo voltado para o público infantil como estratégia
comercial da marca no Brasil. No game, o usuário estará no
Pólo Norte e ele terá de “descongelar” o celular. Além disso,
haverá o “Foto Freezing” que fornecerá molduras de gelo que
podem ser utilizadas em fotos tiradas com o celular.

INSTABILIDADE PERMANENT

Pesquisa mostra o quanto 
acontecimentos imprevisíveis
reduzem o retorno aos 
acionistas
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Fontes: 2001 — Prof. Vinod Singhal,
Georgia Institute of Technology 2011 — 
Pesquisa interna da Accenture
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




