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Diário Serv Gráfica & Logística (SP)

ANTONINHOMARMOTREVISAN
Presidente da Trevisan Escola de Negócios e membro do

CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

da Presidência da República)

Quem ignora esse pressuposto,
passa, obrigatoriamente, a ser um
gestor de riscos e não de negócios, in-
vertendo-se a prioridade e o foco de
toda empresa. Sim, estamos reiteran-
do o óbvio: o ponto de equilíbrio das
organizações começa na eficiência
contábil.

É muito importante, portanto, ob-
servar os cinco elementos essenciais
do bom desempenho empresarial:
controle; caixa; custos; processo; e
risco. São esses pontos que indicam
os itens e requisitos dos quais não se
pode prescindir.

Jamais se deve abrir mão dessas
premissas, mesmo que para isso seja
necessário investir em profissionais
e consultorias que ajudem as empre-
sas a serem mais rentáveis, longevas
e alinhadas ao mais contemporâneo
conceito de sustentabilidade, que de-
ve contemplar os fatores econômicos
e as exigências de atitudes corretas
sob o ponto de vista social, ambien-
tal e político.

É fundamental entender a gestão
eficaz dos custos empresariais como
cultura das organizações. O mundo
expande suas fronteiras, e a abertura
comercial só encontra sustentabilida-
de naquelas empresas que entendem
a racionalização das despesas como
um importante diferencial de compe-
titividade.

Muitas vezes, porém, os principais
custosnão sãopercebidos pela altaad-
ministração. Resultam, por exemplo,
da superposição de tarefas e despesas
ou retrabalhos provocados pela baixa
capacitação dos profissionaisenvolvi-
dos. Outras vezes, decorrem de fa-
lhas na comunicação interna.

Por isso, é necessário perguntar
sempre: quais os objetivos a serem al-
cançados? O time relaciona-se hori-
zontalmente? O movimento dos con-
correntes é acompanhado? Os tribu-
tos estão corretamente planejados?
As questões de ordem ambiental são
gerenciadas de maneira apropriada?
Os canais com órgãos públicos são
mantidos de modo aberto e transpa-
rente? As relações com os sindicatos
são gerenciadas? Os balanços podem
ser comparados e vistos por acionis-
tas no mundo inteiro?

Esses são alguns fatores geradores
de custos que nem sempre aparecem,
podendo levar muitas empresas ao fe-
chamento, sem que se saiba o por-
quê. Portanto, não basta controlar os
gastos com matérias-primas, mão de
obra e custeio. Os ralos invisíveis do
dinheiro são os causados pela gestão
inadequada e até mesmo inexistente
das despesas, consumindo a energia
das empresas, levando-as ao endivi-
damento precoce e inútil e corroendo
o seu valor. Por isso, os dirigentes de-
vem estar sempre atentos a essas
questões.

O momento é de análise, avaliação
e crítica no país e em todas as suas or-
ganizações. Devemos aproveitar o
despertar do gigante para pensar em
tudo! Ah, sim, sempre repudiando a
violência, os saques e as badernas,
que prejudicam a reflexão e roubam a
legitimidade do clamor da sociedade.
Mas essa é outra história...

MILLERMATOLA
CEO da Brand South Africa

Tudo isso com a segurança de sis-
temas estáveis e bem regulados.

A história da África do Sul não es-
tava sendo contada de forma consis-
tente; havia muitas vozes e muitas
mensagens. Essa falta de foco foi di-
ficultando o desenvolvimento das
indústrias, investimento e de turis-
mo do país. Um órgão de coordena-
ção era necessário para unificar o
discurso. Assim, em 2002, a Brand
South Africa foi criada com o objeti-
vo principal de consolidar a ima-
gem da África do Sul para o mundo.

Desde o início, o trabalho foi divi-
dido em duas categorias – nacional
e internacional. As campanhas in-
ternacionais têm como alvo atuais
investidores ou potenciais, bem co-
mo sul-africanos influentes que vi-
vem no exterior. As campanhas na-
cionais destinam-se a construir e
sustentar o patriotismo e orgulho
nacional.

São muitos os benefícios de se ter
uma imagem consolidada, mas o mais
importanteéqueumamensagemsóli-
da da África do Sul cria vantagens es-
tratégicasemtermosdecomércioetu-
rismo para o país em um mercado ca-
da vez mais competitivo. O objetivo é
posicionar positivamente o país e me-
lhorar a reputação internacional.

Quando se trata de construir a
marca de um país, há duas questões

que devem ser feitas: qual é a mensa-
gem e qual é o público?

Para os investidores internacio-
nais, por exemplo, a Brand South
Africa tem o objetivo de aumentar a
familiaridade e o conhecimento da
África do Sul como um destino de
negócios viável, lucrativo e de pon-
ta, alinhado às estratégias do Depar-
tamento de Comércio e Indústria
(sigla DTI em inglês), Departamen-
to de Relações Internacionais (DFA)
e do Departamento de Turismo
(SAT).

Existem muitos desdobramentos
que acreditamos ser interessantes
para a comunidade internacional de
negócios: agroprocessamento, mi-
neração, energia renovável, infraes-
trutura ferroviária e operação em
portos.

O trabalho da Brand South Africa
não pode ser medido em curto pra-
zo; construir a marca de uma nação
leva anos e pode ser considerado
um processo sem fim.

Educar o mundo sobre a África
do Sul e a riquezas de oportunida-
des é apenas metade da batalha.
Contribuir para uma coesão so-
cial e promover o engajamento da
cidadania são chaves para assegu-
rar que a população esteja ativa-
mente envolvida na mudança. To-
do o sul africano é embaixador da
marca do país, o que significa que
todos têm que ter uma atitude
confiante e positiva em relação à
África do Sul.

Enquanto a África do Sul está se
desenvolvendo e se tornando um
destino de primeiro mundo, a im-
portância de contar a história tanto
para seu próprio povo quanto para o
mundo todo é crucial para um suces-
so duradouro e sustentável.

O despertar do gigante
na gestão empresarial

Construindo a marca de
uma nação: a África do Sul

Neste momento em que
a sociedade manifesta-se
em favor da solução dos
problemas persistentes no
país, é importante ampliar
a reflexão para o contexto
da gestão empresarial

Enquanto a África do Sul
está se desenvolvendo,
a importância de contar a
história tanto para seu povo
quanto para o mundo
é crucial para um sucesso
duradouro e sustentável

Neste momento em que a sociedade brasileira manifesta-se em
favor da solução de numerosos problemas persistentes no país,
é importante ampliar essa reflexão para o contexto da gestão
empresarial.Éprudentequecadasócio,proprietárioouexecuti-
vo de empresas — pequenas, médias e grandes — questione se
tudoestátecnicamentecorretonaadministração.Independen-
tementedasturbulênciasdomercado,queparecemserintermi-
tentes no contexto da globalização, a boa administração come-
ça pela saúde financeira, em quaisquer tempos e conjunturas.

A paisagem política e econômica da África do Sul passou por
mudanças sísmicas nos últimos 20 anos. Foi recentemente,
em 1994, que houve a primeira eleição geral democrática,
que nomeou Nelson Mandela como líder do país. Nesse dia, a
África do Sul renasceu e se tornou evidente a necessidade de
uma nova história. Uma história de sucesso e realização,
uma história de mudança de atitudes e um ambiente acolhe-
dor, onde empresas internacionais poderiam investir e o co-
mércio com o resto da África pudesse ser fomentado.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 ago. 2013, Mundo, p. 31.




