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As empresas nacionais, especialmen-
te pequenas e médias que demandam
capital bancário na operação, sofreram
muito entre os anos de 2011 e 2013 com
a retração de suas linhas de crédito e
maior restrição dos bancos no que diz
respeito ao rolamento das dívidas.

Para muitos empreendimen-
tos, a restrição bancária marcou
o início do efeito bola de neve.
Os fluxos de caixa foram prejudi-
cados, principalmente dos negó-
cios que contavam com a rola-
gem normal da dívida e, no cená-
rio de instabilidade, tiveram suas
despesas com vencimentos fixa-
dos para o curto prazo. Junta-se
ao quadro, ainda, o fato comum
de os débitos estarem atrelados
aos recebíveis provenientes das
transações realizadas com che-
ques ou cartões de crédito, o que
se traduz em abatimento auto-
mático da dívida.

Com a bola de neve crescente
e em fase de aperto, a empresa
não vislumbra outra saída que
não se valer do relacionamento com
fornecedores para postergar seus paga-
mentos, a fim de honrar antes a dívida
bancária, muito pressionada. 

Tal saída, porém, há que se alertar,
possui prazo muito limitado. Isso por-
que os fornecedores também necessi-
tam dos seus recebimentos e, com a
inadimplência, o que se sucede é o
corte de fornecimento e o protesto de
títulos.

Nesse estágio, as dívidas alcançam
um novo patamar e atingem de vez a
administração do negócio. São atrasos

no pagamento de funcionários, inadim-
plência com os impostos municipais,
estaduais e federais. A bola de neve
chega ao limite. 

A empresa não caminha mais sozi-
nha. Necessita de intervenção para evi-
tar a todo custo o pedido de recupera-
ção judicial ou, no mais alto grau de
agravamento, o pedido de falência.

Para que seja reconduzida ao cami-

nho da produtividade, a empresa deve-
rá passar por uma profunda transfor-
mação, onde negociação é a palavra de
ordem. Um olhar de fora por empresas
financeiras especializadas em crise po-
de ser o primeiro passo rumo à “luz no
fim do túnel”.

Além da experiência na condução
das negociações, a empresa especializa-
da dá uma nova esperança aos fornece-
dores e outros players que aguardam o
pagamento das dívidas, já cansados de
promessas não cumpridas e de nego-
ciações mal sucedidas. 

Ela é habilitada para demonstrar
aos envolvidos a real situação da em-
presa devedora e propor uma solução
definitiva entre as partes, utilizando,
entre os diversos recursos existentes, a
carência de pagamentos e o alonga-
mento dos prazos.

Outro caminho utilizado, a depender
do caso e do estresse gerado entre cre-
dor e devedor, é a escolha de um novo

“rosto de credibilidade”, capaz
de fazer com que as negociações
fluam novamente. Nesse senti-
do, pode ser sugerida, inclusive,
a substituição do presidente ou
do diretor financeiro da empre-
sa como plena demonstração de
mudanças internas na gestão.
Grandes empresas nacionais já
tiveram que fazer uso dessa es-
tratégia em seu processo de rees-
truturação financeira.

Para saldar as dívidas e voltar
a crescer, a empresa, com auxí-
lio especializado, ainda pode fa-
zer uso de outros instrumentos,
como a venda de ativos, em es-
pecial imóveis, ou a venda de
parte da empresa ou de algumas
de suas filiais. 

Assim, o empresário pode utilizar o
recurso para pagar devedores ou injetar
na retomada da produção de seu em-
preendimento.

Em todo o processo, é válido ressal-
tar que ao empresário deve caber o foco
na operação empresarial, ou seja, na
produção, redução de custos, e aumen-
to de faturamento e margens, dando
novo fôlego à empresa. E deixar que um
apoio especializado cuide da árdua ta-
refa de conduzir as negociações, para
qualificar e quantificar melhor a pres-
são exercida pelos credores.

LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA

O
s grandes produtores de petróleo arre-
cadam valores expressivos pela venda
desse bem, pois  os  preços subiram
muito. Contudo, a maioria de suas po-
pulações permanece na miséria. Desta-
cam-se os países árabes, onde os que
detêm o poder concentram a riqueza, e
a Venezuela. 

Mesmo a Rússia, que exporta enormes volumes de gás, não
vem conseguindo melhorar o padrão de vida de seu povo, na
mesma proporção. No início do uso de hidrocarbonetos, os Es-
tados Unidos se desenvolveram e distribuíram a renda. 

Porém os estágios subsequentes não foram socialmente jus-
tos. Aliás, cabe registrar que essa condição é recorrente para os
exportadores de todas as matérias primas, com seus territórios
explorados e continuando subdesenvolvidos. 

Para o Brasil, diante das pers-
pectivas do pré-sal e do shale
gas, cabe refletir sobre essa con-
dição. Sem dúvidas é vantajoso
produzir esses hidrocarbonetos
para substituir as importações.
Todavia o consumo não deve
crescer pensando-se que o País
nada em petróleo, bem como as
medidas ambientais devem ser
mais rigorosas, pois a extração
de minerais sempre deixa se-
quelas, algumas de longa dura-
ção. 

No caso do gás há problemas
quanto à recuperação das reser-
vas, pois, dentro dos processos
atuais, grande parte não se con-
segue extrair. A produção norteamericana diz-se que está se
reduzindo mais rapidamente do que o previsto. Também há
riscos para o meio ambiente, o que ainda não se conseguiu mi-
tigar de modo adequado e definitivo. 

Curiosamente algumas formas de energia renovável e lim-
pa, como a hidreletricidade, vêm sendo perseguidas pelos am-
bientalistas que, inclusive, provocaram o abandono da cons-
trução de grandes reservatórios de água, enquanto que a extra-
ção definitiva de hidrocarbonetos está sendo deglutida com fa-
cilidade, mesmo quando destinados para produzir eletricida-
de, poluindo a atmosfera. 

O petróleo, o gás e seus derivados são importantes para o
Desenvolvimento, mas sua carga contra a Natureza é pesada e
deve ter a contrapartida de um planejamento mais adequado
para seu uso. Sob pena de o Brasil cair na situação dos países

árabes, com notável riqueza concentrada em poucos, diante
de população miserável, até por vezes intoxicada. 

Pesam contra o petróleo outras restrições. A poluição am-
biental de seus derivados, sobretudo nos grandes centros ur-
banos. Porém medidas para reduzir os efeitos negativos vêm
sendo adotadas. E a maior crítica, voltada para o aquecimento
global, é polêmica. Por outro lado, falava-se muito na exaustão
das reservas e na falta de alternativas para substituir seu con-
sumo. 

Essa limitação mostrou-se bem menor do que se anunciava,
ao lado de que novas tecnologias estão aportando outras for-
mas de energia competitivas para os consumidores. Mas os
prejuízos ambientais para as áreas produtivas, para as regiões
em que passa o transporte e para as proximidades do refino
são flagrantes. Do ponto de vista financeiro busca-se compen-
sa-los pelos royalties. 

Essas compensações, cobradas das empresas produtivas e
onerando o preço final dos derivados disponibilizados para o

consumo, são por definição des-
tinadas às regiões prejudicadas.
No entanto, quando se considera
a produção na plataforma conti-
nental, há argumentos de que,
em parte, deveriam ser dirigidas
para a Federação como um todo
e remanejadas para todas as uni-
dades federativas. 

Com isso, embora distorcen-
do o preceito econômico, pelo
menos é possível redistribuir
melhor a riqueza, contribuindo
para evitar o aumento da misé-
ria. Cabe apenas fiscalizar para
que os recursos sejam aplicados
eficazmente, bem como evitar
que essa nova definição não pre-

judique os Estados que são frontalmente prejudicados pela
produção. 

A maldição do petróleo sobre muitos dos grandes produto-
res desse mineral dificilmente será revertida, pois decorre es-
sencialmente da insanidade dos dirigentes desses países, que
preferem usufruir da riqueza e deixar seu povo na miséria. 

Essa história pode ser evitada no Brasil e a produção do pré-
sal e do shale gás pode compensar a população e contribuir
para a redistribuição da renda. Porém para isso é necessário
que os políticos atuem com consciência nacional. 

Por outro lado é necessário atenuar o crescimento do con-
sumo, seja para não exaurir rapidamente as reservas, seja ain-
da para evitar que se eleve a poluição ambiental. Finalmente,
no caso do gás, é fundamental estudar mais cuidadosamente
os impactos para o subsolo.

A maldição do petróleo

Vida empresarial: 
dívidas e a arte da negociação

Recrutamento
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sociais
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Um estudo internacional da Jobvite, empresa
norte-americana que atua no mercado de solu-
ções para recrutamento, apontou que 92% dos
profissionais que atuam na área de recursos hu-
manos pretendem utilizar as redes sociais para
contratação.

Outra pesquisa da Robert Half, especializada
em recrutamento, mostra que 44% das compa-
nhias brasileiras usam redes sociais para avaliar
candidatos a colaboradores, enquanto 39% fala-
riam com o candidato antes de decidir sobre a
contratação. Um dado importante: apenas 17%
das empresas brasileiras disseram que não dei-
xariam de contratar um candidato com ótimo
currículo devido a alguma informação negativa
ou foto inadequada em seu perfil no Facebook,
Twitter ou Orkut.

É justamente nesse ponto negativo que as re-
des sociais têm influenciado às empresas. Dados
da CareerBuilder, atuante no segmento de solu-
ções em capital humano, indicam que, nos Esta-
dos Unidos, ao menos dois em cada cinco geren-
tes e profissionais de RH (43%) dizem ter obtido
informações que levaram à eliminação de um
determinado candidatos à vaga de emprego por
conta das informações que ele compartilhava
nas redes sociais. 

Em metade dos casos de exclusão, considera-
ram o conteúdo provocativo ou inapropria-
do.48% encontraram indícios de consumo de
drogas e álcool e 33% apontaram o uso de lin-
guajar chulo. Foram desclassificados também
candidatos com bai-
xa capacidade de co-
municação,  repre-
sentando 30%;  co-
mentários preconcei-
tuosos com 28%;  e
mentiras em relação
às suas qualificações
com 24%.Contudo, os
empregadores tam-
bém relataram a des-
coberta  de conteú-
dos que tornaram os
candidatos  mais
atraentes: 57% men-
cionaram que o can-
didato transmitiu
uma imagem profis-
sional ;  50% revela-
ram boa sensação em
relação à personali-
dade do avaliado; e
50% se  depararam
com uma ampla ga-
ma de interesses do
candidato.

É notável a utiliza-
ção das redes sociais
para vislumbrar o
comportamento do
candidato e sua per-
sonalidade fora da en-
trevista, identifican-
do como o profissio-
nal se encaixaria na
cultura da empresa. O
recrutamento nas re-
des sociais é uma rea-
lidade e pode trazer frutos às corporações.

No Brasil a tendência também se confirma
com o aumento no uso da Internet e Redes so-
ciais. Segundo dados do Ibope Media, no primei-
ro trimestre de 2013 o Brasil passou da casa dos
100 milhões de pessoas com acesso à Internet.
Com 102,3 milhões, o período apresentou um
crescimento de 9% em relação ao terceiro tri-
mestre de 2012, que fechou com 94,2 milhões.

O brasileiro está mais online, e o principal, ca-
da vez mais ágil na captura de informações. As
redes sociais também são utilizadas intensa-
mente: o Facebook já computa 67 milhões de
perfis com origem nacional,  registrando um
crescimento de 458% em sua base de participan-
tes no Brasil  em um período de dois anos.  O
LinkedIn, rede social mais voltada para o mundo
profissional, possui mais de 13 milhões de usuá-
rios brasileiros. De acordo com o próprio CEO da
rede no país, o site pretende alcançar agora pes-
soas que não estão efetivamente procurando por
vagas, mas que estariam dispostos a ouvir pro-
postas.

A prática em utilizar redes sociais para fins
profissionais está cada vez mais em alta, afinal,
são rios de informações que podem auxiliar o re-
crutador a traçar um perfil do candidato.

A prática 
em utilizar
redes sociais
para fins
profissionais
está cada 
vez mais em
alta, afinal,
são rios de
informações
que podem
auxiliar o
recrutador a
traçar um
perfil do
candidato

A produção do pré-sal e do shale
gás pode compensar a população e
contribuir para a redistribuição da
renda. Porém para isso é
necessário que os políticos atuem
com consciência nacional

Para saldar as dívidas e voltar a
crescer, a empresa, com auxílio
especializado, ainda pode fazer uso
de outros instrumentos, como a
venda de ativos, em especial imóveis,
ou a venda de parte da empresa 
ou de algumas de suas filiais
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  3 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A15. 




