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AThyssenKrupp
além do aço
A mega siderúrgica passa por reforma para virar uma empresa de
tecnologia e deixar para trás um passado de má administração

Padaria bem
bolada

DER SPIEGEL

Heinrich Hiesinger, 52, é presi-
dente da siderúrgica alemã Thys-
senKrupp há mais de um ano. A
estaaltura, os seus colegas execu-
tivos já deveriam ter entendido
seu método de trabalho. Entre-
tanto, ele ainda consegue sur-
preendê-los e às vezes até chocá-
los. Foi o que aconteceu há duas
semanas, quando cerca de 250
executivos da companhia se reu-
niram na sede, em Essen, na Ale-
manha. O conselho executivo
queria discutir com eles como a
companhia poderia vencer a cri-
se atual e qual é seu futuro.

Na reunião, Hiesinger proje-
tou um gráfico na parede com o
número “30%”, representando
sua ideia da parcela dos negócios
da companhia que deveria conti-
nuar produzindo aço – produto
pelo qual a ThyssenKrupp é co-
nhecida há dezenas de anos. Hie-
singer quer transformar a Thys-
sen numa empresa de tecnolo-
gia. A maior parte de suas ativida-
des estaria em outras áreas: ele-
vadores, refinarias, navios, ma-
quinários e peças para a indús-
tria automotiva. “No futuro, tra-
balharemos menos e pensare-
mos mais”, disse Hiesinger aos
executivos.

Em termos racionais, muitos
destes executivos devem com-
preender que a mudança anun-
ciada por Hiesinger é necessária
para a sobrevivência da empre-
sa. Mas, do ponto de vista emo-
cional, ela é mais difícil de acei-
tar. A ThyssenKrupp precisa sair
da produção de aço, pelo menos
em parte, o mais rápido possível.
No ano passado, estas opera-
ções geraram perdas de € 1,8 bi-
lhão (US$ 2,3 bilhões), uma gran-
de parte dos € 6 bilhões de dívi-
das acumuladas pela Thyssen.

Ekkehard Schulz, o predeces-
sor de Hiesinger, construiu duas
novas siderúrgicas, uma no Bra-
sil e outra nos Estados Unidos,
na tentativa de elevar a Thys-
senKrupp ao clube dos maiores
produtores de aço do mundo.
Sua decisão revelou-se o pior in-
vestimento da história recente
da companhia.

Uma péssima administração
em vários níveis também mais
que triplicou os custos do proje-
to em relação aos originais € 3
bilhões. Hiesinger não teve ou-
tra escolha senão tentar vender
as duas fábricas com prejuízo. As
ofertas iniciais pelas siderúrgi-
cas ficaram na faixa de € 3 bi-
lhões e € 5 bilhões, mas levará
meses para que estes negócios
se concluam.

Outro complicador é o fato de
que os compradores em poten-
cial estão interessados em ape-
nasumadelas.Comoforamproje-
tadas para funcionar em conjun-
to e se suprirem reciprocamente,
os compradores em potencial
precisarão, antes de mais nada,
concordar sobre como preten-
dem dividir estas funções.

A venda da divisão de aço ino-
xidável da ThyssenKrupp para a
Outokumpu, uma concorrente
finlandesa, também se revelou
mais complicada do que se espe-
rava. As duas companhias fecha-
ram o negócio em janeiro, mas a
ThyssenKrupp ainda não viu a
cor dos € 2,7 bilhões acordados,
em razão de uma ação movida

pela Comissão Europeia em defe-
sa da concorrência.

Tudo isto deixa Hiesinger
diante de uma das tarefas mais
difíceis no panorama industrial
alemão. Vender grande parte da
divisão siderúrgica da compa-
nhia não é um processo simples.
Ao mesmo tempo, a ThyssenK-
rupp não dispõe de recursos sufi-
cientes para comprar novas em-
presas e expandir seus negócios
em outras áreas.

Estes problemas têm uma ra-
zão clara para existir: a Thys-
senKrupp – uma corporação que
vale bilhões, listada no índice
DAX da bolsa alemã entre as
maiores do mundo – vinha sen-
do administrada como uma em-
presa familiar de médio porte.
As decisões importantes em ge-
ral eram tomadas por apenas
três homens: Berthold Beitz, de
99 anos, que representa a Funda-
ção Krupp e detém mais de 25%
das ações da companhia;
Gerhard Cromme, de 69, que
chefia o conselho supervisor da
ThyssenKrupp, e Schulz, 71, que
ocupou o cargo de presidente
até 2011.

Havia um sistema que funcio-
nava na base das negociatas e

não da transparência e de nor-
mas claras. Enquanto a Funda-
ção Krupp recebia seus dividen-
dos, tudo parecia correr bem.
Mas, ao longo dos anos, peque-
nos problemas que nunca eram
resolvidos acabaram crescendo
e explodindo numa crise que ago-
ra ameaça a própria existência
da companhia.

Depois de assumir a presidên-
cia, Hiesinger se deu conta de
que a companhia carecia de algu-
mas das coisas básicas para ope-
rar com eficiência: não existia
um sistema de contabilidade pa-
dronizado ou de controle inte-
grado. E a sua principal área de
negócios, a produção de aço, era
dirigida de tal maneira que os al-
tos-fornos permaneciam ope-
rando dia e noite, independente-
mente de ganharem ou perde-
rem dinheiro.

Até Hiesinger assumir, a Thys-
sen não tinha um sistema para
comparar cada uma das áreas de
negócios com as das concorren-
tes no mesmo campo. Se havia
comparações, lembra um geren-
te, eram feitas apenas entre as
próprias divisões da Thyssen. O
diretor da produção de aço, por
exemplo, comparava os lucros

de sua divisão aos da de estalei-
ros, de equipamentos ou de ele-
vadores. Nessas comparações, a
divisão de elevadores da Thys-
senKrupp era sempre a campeã.
Suas margens de lucro de 10%
deixavam as das outras divisões
bem atrás. Quando Hiesinger in-
troduziu as comparações dire-
tas com outras empresas, o qua-
dro resultante foi muito diferen-
te: a divisão de elevadores, na rea-
lidade, estava muito atrás das
concorrentes, como Kone,
Schindler e Otis.

Brasil. Outro aspecto dos negó-
cios da Thyssen dirigido de ma-
neira inadequada era a seleção
de pessoal. Durante anos, era fei-
ta de cima para baixo. Em 2005,
por exemplo, a companhia en-
viou ao Brasil Hans-Ulrich Lin-
denberg, um executivo que tra-
balhava há muito tempo para a
Thyssen, com a tarefa de supervi-
sionar a construção de uma side-
rúrgica, um projeto de muitos bi-
lhões de euros. Lindenberg foi
escolhido pelo então chefe da di-
visão de aço, sem qualquer con-
sulta a ninguém. Documentos in-
ternos da companhia mostram
que Lindenberg era considerado

“ultrapassado” antes mesmo da
promoção.

Sob a sua supervisão, o proje-
to no Brasil sofreu uma série de
problemas.

Atualmente, parece extrema-
mente improvável que um execu-
tivo como Lindenberg receba
um cargo tão importante. Hiesin-
ger modificou o processo de sele-
ção, exigindo que vários candida-
tos internos e externos sejam en-
trevistados por um mínimo de
dois membros do conselho, que
então apresentam suas preferên-
cias à diretoria executiva. Este
processo oferece outro benefí-
cio a Hiesinger: permite que can-
didatos externos sejam levados
mais frequentemente a postos
executivos e, com a sua ajuda, ele
pode realizar suas mudanças
mais rapidamente.

Outro exemplo de profunda
mudança é o que aconteceu há
duas semanas, quando o conse-
lho executivo da ThyssenKrupp
chegou à decisão de fundir o res-
tante da divisão de estaleiros
com a de produção de equipa-
mentos.

Se a venda das duas siderúrgi-
cas, no Brasil e nos EUA, bem
como a da divisão de aço inoxidá-
vel for bem-sucedida, a compa-
nhia, que inicialmente tinha oito
áreas de operações, ficará com
apenas cinco. Além disso, tudo
terá acontecido com a aprova-
ção das associações de funcioná-
rios da Thyssen, que reconhe-
cem a necessidade de uma drásti-
ca mudança.

Há, evidentemente, alguns
executivos da companhia que es-
peram que Hiesinger não mude
tanto assim. “Ele ainda está
aprendendo também”, comen-
tam, enquanto discutem um pla-
no B no caso de o projeto de esta-
belecer novas áreas de opera-
ções não funcionar conforme o
desejado.

A Baker D. Chirico é um dos
lugares decolados de Mel-
bourne, na Austrália. Para
abrir a filial da casa de pães em
outro bairro da cidade, o pro-
prietário e especialista em
pães Daniel Chirico realizou
projeto em conjunto com o es-
túdio Fabio Ongarato Design,
o escritório de arquitetura
March Studio e a dupla de ar-
tista e estilista de moda Perk e
Mini, conhecida no país pela
sigla PAM. Misturar o novo ao
tradicional e proporcionar,
ao mesmo tempo, um ambien-
te que remetesse a artesanato
e design contemporâneos foi
a premissa que norteou o pro-
jeto, executado com madeira
compensada. O visual das pra-
teleiras passa a sensação de
pães expostos em um cesto.
Basta pedir e levar para casa.
/LÍLIAN CUNHA

Design & Inovação

€ 6 bi

Harmonia.
Encontro do
artesanal com
o moderno

Atrasada.
Empresa não
tinha
referência do
mercado.
Acima,
siderúrgica
em Duisburg,
na Alemanha

DE BARCELONA
PARA O BRASIL
Assim como funcionam agências de
modelos, a espanhola Bridge quer
“agenciar” no Brasil o trabalho de
ilustradores, tanto para clientes de
imprensa, publicidade, quanto para
comunicação corporativa e outras
finalidades. Com sede em Barcelona,
a agência trabalhará inicialmente só
com ilustradores europeus, como o
espanhol Pep Montserrat, da
ilustração abaixo.
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é a dívida
da Thyssen.
A divisão de
aço gerou,
no ano pas-
sado, um
prejuízo
de € 1,8 bi-
hões
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Negócios, p. N5.




