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tudo, instituímos uma cultura — a "One 

Honeywell" — cujo foco é o tino empresa

rial, ouvir o cliente e fazer o que dizemos 

que vamos fazer. Ao final de 2007, tínha

mos restabelecido a credibilidade junto a 

investidores, nossa cotação em bolsa mais 

do que dobrara e registrávamos um desem

penho consideravelmente superior ao do 

índice S&P 500 e ao da média de empresas 

equivalentes do setor. 

Em setembro de 2 0 0 8 , no entanto, co

meçamos a sentir uma mudança de ventos. 

De uma hora para outra, vimos pedidos 

sendo cancelados — e nenhum sinal de no

vas encomendas. Logo ficou evidente que 

os EUA estavam em recessão e que nossos 

resultados, como grande empresa indus

trial que éramos, iriam piorar. Em nossa 

carteira de negócios, os únicos que segui

ram firme foram os de defesa, aeroespacial 

e eficiência energética. Todos os demais 

estavam em queda. 

Uma empresa como a nossa tem dois 

grandes custos: o da matéria-prima usada 

na produção e o da mão de obra. Numa 

recessão, custos de matéria-prima (custos 

diretos) caem naturalmente — ao receber 

menos pedidos, a empresa compra me

nos insumos. Também é possível "comer 

pelas bordas": ou seja, buscar oportuni

dades de redução de custos indiretos co

mo viagens e outras despesas sem caráter 

vital para os negócios. Já reduzir custos 

de pessoal, que numa empresa indus

trial em geral respondem por 3 0 % a 4 0 % 

dos custos totais, é mais difícil. A rea

ção típica de empresas é promover uma 

"reestruturação": cortar, digamos, 10% 

da força de trabalho, dar uma baixa con

tábil e seguir em frente. Fizemos uma 

certa reestruturação em 2 0 0 8 - 2 0 0 9 , mas 

nunca gostei dessa abordagem no caso de 

recessão. Logo, buscamos garantir que to

da reestruturação acordada durante esse 

período tivesse caráter permanente — em 

outras palavras, que não fosse apenas uma 

resposta à recessão, mas a melhor medida 

a tomar para a eficiência e a rentabilidade 
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a longo prazo. E, também, que não afetasse 

nossa capacidade de arrancar forte na hora 

da retomada. 

Quando minha equipe de liderança co

meçou a analisar as opções a nossa frente, 

a ideia da licença não remunerada foi vá

rias vezes aventada: o trabalhador abriria 

mão dos vencimentos, mas seguiria em

pregado. Há quem diga que, por pegar a 

força de trabalho inteira, essa medida der

ruba o moral de todos (além da lealdade e 

a capacidade de retenção), de modo que o 

melhor seria demitir um contingente me

nor de trabalhadores, com ênfase nos de 

pior desempenho. Além disso, a licença 

sem vencimentos é, logisticamente falan

do, um desafio. Sua implementação deve 

seguir a legislação de cada estado america

no e também a de outros países nos quais 

operamos. O processo não foi perfeito. 

Olhando hoje, reconheço que cometemos 

claros erros. E, se tivesse de recorrer de no

vo a essa saída, mudaria um punhado de 

coisas. Mas, no geral, nossa decisão de usar 

a licença não remunerada em vez de demi

tir foi um sucesso. 

A falsa promessa da demissão 
Quando cheguei à Honeywell, achei que 

tínhamos gente demais. Nos cinco anos 

seguintes, conseguimos manter o número 

de trabalhadores no mesmo nível — mes

mo com as vendas subindo a uma taxa 

composta de crescimento anual de 10%. 

Conseguimos eliminar certos funcionários 

de fraco desempenho com avaliações de 

desempenho mais rigorosas e deixando 

de preencher vagas que iam sendo aber

tas com a saída natural de trabalhadores. 

Quando a recessão se instalou, nossa fo

lha ainda tinha uma certa gordura — ou 

seja, ainda que demitíssemos gente, não 

estaríamos "chegando ao osso". Optamos, 

contudo, pela licença sem vencimentos, 

por várias razões. A maioria dos gestores 

subestima o distúrbio causado por demis

sões, que consomem todos na organização 

por pelo menos um ano. Em geral, geren

tes também superestimam a economia 

que a medida produzirá e não conseguem 

entender que até uma recessão das brabas 

normalmente termina mais depressa do 

que o esperado. Queríamos estar prontos 

para a retomada assim que esta chegasse 

(fosse leve ou acentuada), e a licença não 

remunerada era um jeito de posicionar a 

empresa para qualquer contexto. 

Para entender esse raciocínio, vejamos 

o que realmente ocorre quando a empresa 

demite. Cada pessoa dispensada recebe, 

em média, cerca de seis meses de salário 

a título de indenização, além de ajuda na 

recolocação. Na prática, portanto, a em

presa só vai começar a registrar economia 

depois de seis meses. Uma recessão geral

mente dura de 12 a 18 meses. Quando a de

manda volta a se aquecer, é muito comum 

a empresa ter de começar a contratar gente 

— e isso mais ou menos um ano depois do 

grande corte, o que anula a economia que 

começou a fazer apenas seis meses antes. 

Por um instante, pense no custo de demi

tir do mesmo jeito que pensaria sobre um 

investimento tradicional numa fábrica ou 

equipamento. Imagine chegar ao chefe e 

dizer: "Quero gastar US$ 10 milhões numa 

nova fábrica. Levaremos seis meses para 

recuperar o investimento e, depois, vamos 

operar a fábrica por seis meses. Nesse mo

mento, no entanto, teremos de desativá-

-la". O leitor jamais faria isso — mas quan

do se trata de reestruturar custos para 

demitir funcionários, todo mundo parece 

achar que faz sentido. 

Isso porque, quando às voltas com uma 

recessão, a gerência tem dificuldade para 

vislumbrar a recuperação lá na frente. Se 

temer que uma recessão vá durar para 

sempre, o gestor pode achar que a econo

mia obtida com demissões será permanen

te. Mas não é assim que a coisa funciona. 

Estive na liderança de empresas durante 

três recessões, e nunca ouvi uma equipe 

de gestão discutir o impacto que medidas 

tomadas durante a crise teria sobre o de

sempenho na hora da retomada. Mas, em 

2 0 0 8 e 2 0 0 9 , martelei essa ideia: a certa 

altura, vai haver uma recuperação, e preci

samos estar preparados para isso. 

Tanto a demissão como a licença sem 

vencimentos podem criar problemas de 

comportamento e custos e há quem diga 

que a licença é, sob certos aspectos, uma 

saída mais dura. Mas um fato é inegável: 

demissões causam muito mais distúrbios 

na organização, tanto a curto como a lon

go prazos. Até trabalhadores poupados do 

corte perdem a concentração, pois perde

ram amigos e agora temem pelo próprio 

pescoço. Para mim, não é assim que se toca 

uma empresa. 

Desafios da licença 
não remunerada 
Mandamos todas as divisões da empresa 

pedirem a cada trabalhador que tirasse 

várias semanas de licença não remunera

da durante o primeiro semestre de 2 0 0 9 . 

O número de semanas variava de divisão 

para divisão — em média, a licença somou 

de três a cinco semanas e foi tirada em 

blocos de uma semana. Passadas algumas 

semanas, líderes das divisões reavaliavam 

a situação para ver se era preciso voltar a 

conceder licenças. Essa abordagem trazia 

suas próprias dificuldades. Certos estados 

[americanos] têm leis estritíssimas sobre 

o que constitui trabalho, de modo que às 

vezes tínhamos de confiscar o smartphone 

e o laptop do funcionário para garantir que 

não checasse e-mail ligado ao trabalho du

rante a licença. Em certos países, a legisla

ção trabalhista ou o governo simplesmente 

impediram o recurso à licença não remu

nerada. Na maioria dos lugares, contudo, 

a adoção do programa foi tranquila, ao 

menos no início. Durante as duas primei

ras semanas, mais ou menos, o feedback 

foi positivo: as pessoas se sentiam bem 

fazendo o sacrifício, pois sabiam que esta

vam ajudando a salvar empregos — talvez 

o próprio, talvez o de um colega. À medida 

que as licenças se estendiam, no entan

to, a atitude começou a mudar. Alguns se 

queixavam: "Não consigo viver com esse 

salário". Alguns concluíam que não teriam 

estado entre os demitidos, e começavam a 

se ressentir do sacrifício. 

Outro desafio enfrentado foi quando 

altos executivos — meus subordinados 

diretos — começaram a achar que tam

bém deviam tirar licença, como um gesto 

simbólico. Para mim, era uma solidarieda-
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de equivocada e míope. Disse a todos que 

não podia abrir mão de líderes durante 

aquele período. Além disso, lembrei a 

todos (e aos funcionários de modo geral) 

que, na condição de líderes, mais de me

tade de sua remuneração anual vinha na 

forma de um bônus; ou seja, enquanto o 

pessoal estava perdendo cinco semanas 

de salário, em média, aqueles líderes iriam 

perder mui to mais. "Escutem bem, em 

termos percentuais, vocês vão sentir um 

impacto tremendo", disse a eles. Mas o 

ponto é que precisávamos que seguissem 

trabalhando. 

Em meados de 2009 , o pessoal já esta

va muito nervoso. Queria saber quantas 

semanas mais de licença poderiam ser ne

cessárias. Naquele ponto, ainda não pen

sávamos em demitir, mas começamos a 

esquadrinhar custos de benefícios para ver 

se podíamos achar maneiras de economi

zar mais sem botar ninguém no olho da rua. 

Tentei explicar a todos — tanto a trabalha

dores como a meus principais executivos 

— que tínhamos três públicos cujos interes

ses precisávamos equilibrar: clientes, i n 

vestidores e funcionários. Já que penalizar 

clientes não era uma opção, programas de 

produtos teriam de seguir adiante. Logo, 

o baque teria de ser dividido entre inves

tidores (na forma de retorno menor) e tra

balhadores (na forma de salário reduzido). 

Era difícil chegar ao equilíbrio certo, mas 

creio que conseguimos. 

Preparada para a retomada 
A economia andou de lado durante o gros

so de 2009 . Nos primeiros nove meses do 

ano, líderes das divisões da empresa tive

ram dificuldade para atingir projeções de 

vendas, pois a demanda seguia caindo. 

Contudo, apesar da queda nas vendas em 

2 0 0 8 - 2 0 0 9 , a empresa permaneceu alta

mente rentável e conseguiu manter as mar

gens em cada segmento, algo dificílimo nu

ma recessão. 

Durante o quarto trimestre de 2 0 0 9 , 

nossas projeções de vendas pararam de 

cair. Em janeiro de 2010, minha equipe e 

eu já começávamos a falar em recuperação. 

Quando o volume de pedidos começou a 

subir, ficou patente que estávamos bem 

preparados na comparação com concor

rentes: nosso estoque e prazos de entrega 

eram melhores e, já que tínhamos segura

do o pessoal, tivemos mais facilidade para 

fechar novos negócios. 

À medida que a economia pegava em

balo, monitoramos de perto nossa taxa de 

rotatividade. A crítica à licença não remu

nerada é que a medida penaliza gente de 

alto desempenho, que acabaria deixando 

a empresa. O fato, contudo, é que nossa 

'rotatividade indesejável" (o número de 

funcionários que gostaríamos de ter retido, 

mas que optaram por sair) caiu conside

ravelmente. A meu ver, faz todo sentido. 

De modo geral, dinheiro não é tudo: as 

pessoas não são mercenárias; querem ser 

parte de algo que dê certo, que seja maior 

do que elas. Tínhamos um bom histórico 

desde 2 0 0 2 , tínhamos muita gente que 

acreditava no que estávamos fazendo, e 

deixamos isso tudo bem claro. As pessoas 

eram capazes de ver que a situação não 

permaneceria ru im para sempre — daí te

rem resistido firme. 

Ainda assim, acredito que cometemos 

dois erros na implementação do programa 

de licença não remunerada. O primeiro foi 

na hora de informar ao pessoal que sacrifí

cios eu próprio iria fazer. Logo no começo 

da recessão, decidi que abriria mão do bô

nus em 2009. Na época, meu bônus anual 

era de cerca de US$ 4 milhões, de modo 

que a decisão era importante. Em reuniões 

abertas a todos os funcionários, quando 

me perguntavam como a recessão afetaria 

minha remuneração, sempre dei a respos

ta típica nessas situações: "A decisão não 

cabe a mim, mas ao conselho". Teria sido 

melhor para todos se eu tivesse simples

mente dito que já decidira renunciar ao 

bônus. 

O segundo erro foi que, ao decidir que 

cada divisão determinaria por si só quan

tas semanas de licença precisava, devía

mos ter deixado claro que não era para 

aplicarem a medida universalmente em 

todas as operações. Certas divisões de

ram licença a trabalhadores na China, por 

exemplo, onde o faturamento ainda esta

va crescendo. Trabalhadores em mercados 

emergentes estão cheios de oportunidades, 

e o recurso à licença não remunerada em 

mercados em rápido crescimento criou 

problemas de recursos humanos e um res

sentimento organizacional que podería

mos ter evitado. 

Ainda assim, creio que a decisão de usar 

a licença sem vencimentos em vez de de

mitir foi correta e que, na execução da me

dida, acertamos em cerca de 90%. Espero 

nunca ter de fazer isso de novo — mas, se 

tiver, vou garantir que cheguemos a 100% 

de acerto. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 6, p. 22-26, jun. 2013.




