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As sucessivas crises econômicas ocorridas nos últimos anos afetaram o modo de 
administrar dos empresários brasileiros. Para o bem ou para o mal, eles aprenderam, à 
força, os limites do corte de pessoal, do enxugamento de custos, da diversificação de 
serviços. 
 
Para muitos especialistas, as fases críticas ajudaram a forjar executivos 
"extremamente adaptáveis". "Eles já se antecipam aos problemas", afirma Antonio 
Carlos Aidar Sauaia, professor de política de negócios da FEA-USP (Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo). "E 
conseguem transformar ameaças em oportunidades. As empresas estrangeiras 
valorizam e buscam nossos executivos", comenta. 
 
Uma das primeiras mudanças causadas pelas crises foi o aparecimento de um certo 
imediatismo empresarial. "[As corporações] passaram a focar resultados de curto 
prazo", afirma Reinaldo Manzini, diretor da consultoria de gestão de estratégia 
Symnetics. 
 
Além disso, o administrador começou a valorizar mais a estratégia do negócio, que 
passou a ser divulgada em todos os setores da firma. "A visão da empresa tornou-se 
objetivo comum nos vários departamentos", completa o professor da BBS Rodrigo 
Rivera. 
 
Os mais afetados 
A exportação foi um dos setores que mais sofreram na última turbulência financeira 
pela qual passou o país, em 2002. Em plena crise de confiança no mercado financeiro, 
as linhas de crédito dos bancos se tornaram escassas. 
 
"O setor de exportação, sem crédito, fica extremamente limitado", diz Amalia Sina, 
professora da FGV e da USP e autora do livro "Crise & Oportunidade - Em Chinês e nos 
Negócios essas Duas Palavras São uma Só" (ed. Saraiva). A indústria de bens de 
consumo também foi afetada. "Na hora da crise, as pessoas passam a comprar 
menos", lembra Manzini. 
 
De maneira geral, no entanto, a maioria das empresas e segmentos acabou sendo 
atingida pela montanha-russa da economia brasileira. O segredo é aproveitar a 
calmaria para se fortalecer. "Quando a empresa se prepara para uma crise numa base 
contínua, ela tem planos para enfrentá-la e conhece seus pilares de sustentação", 
afirma a professora. 
 
Segundo ela, a existência de crises deve estar prevista em todos os grandes planos de 
qualquer empresa. Além disso, é bom aprender a reconhecer os sintomas: conflitos 
constantes entre os colaboradores, preocupação maior com processos do que com o 
mercado e falta de transparência da liderança estão entre alguns dos sinais de 
turbulência à vista. 
 
Crescer na crise 
"Nessa hora, é necessário reestruturar a empresa para aproveitar as oportunidades 
que possam aparecer. É preciso ser agressivo", declara James Hunter, diretor da 
Merlin Consultoria de Riscos. 



De fato, divisar oportunidades está entre as principais lições que podem ser tiradas das 
crises, segundo os especialistas. Chances como a aquisição de um concorrente em 
apuros, por exemplo, podem ser únicas. 
 
Outros conselhos podem ser assimilados e incorporados definitivamente à cultura da 
empresa: aumentar a participação do pessoal de operação no processo de tomada de 
decisão; investir no modelo de gestão; antecipar-se às análises; usar processos 
formais de aprendizagem da estratégia. 
 
 
Leia mais: 
 
Controle eficiente não é sinônimo de cortes 
 
 
A gestão de custos é uma  das áreas mais importantes para a saúde da empresa, mas, 
diferentemente do que muitos pensam, não é sinônimo de corte de despesas. Faz 
parte de uma estratégia bem mais ampla. 
 
A primeira coisa a fazer é identificar onde a companhia quer atuar, que clientes ela 
quer atender e que produtos ela pretende vender. O maior erro é diminuir o 
investimento em um produto ou em um serviço que o segmento de mercado atendido 
valorize (como uma pizzaria que corta o serviço de entregas, por exemplo). 
 
"Identificado o que o seu público preza, você investe nisso. Pode até ser que, num 
primeiro momento, seu custo aumente", diz Sidney Catania, controller corporativo da 
Votorantim Celulose e Papel (VCP). Por outro lado, você vai descobrir, por eliminação, 
uma série de coisas que a empresa faz que não são importantes para o cliente. "É aí 
que você vai "atacar" [cortar]." Exemplo: investir em logística, se o importante for o 
produto chegar no tempo certo, em vez de colocar dinheiro em pesquisa, dependendo 
do caso. 
 
Paralelamente, é importante ter o menor custo fixo possível, além de atuar 
constantemente sobre os gastos variáveis, para que, num momento de turbulência da 
economia, não haja queda expressiva na rentabilidade da empresa. 
 
Para isso, é bom renegociar contratos constantemente com os fornecedores, tendo em 
mente, porém, que quem regula o preço da matéria -prima é o mercado e que por isso 
há pouca margem de manobra. "Não podemos apertar demais o fornecedor, senão ele 
quebra", afirma Catania. "Às vezes até o ajudamos a reduzir seus custos. Assim todo 
mundo sai ganhando. Reduzir custo a todo custo é algo que já aprendemos que não 
funciona", ensina. 
 
Matéria-prima 
Reduzir a quantidade da matéria-prima consumida é uma das táticas preferidas do 
mercado hoje. "Redução de custos não é mais fonte de competitividade, todos fazem 
isso. Por esse motivo, as indústrias começaram a diminuir a quantidade de produto por 
embalagem", constata Antonio Carlos Aidar Sauaia, professor de política de negócios 
da FEA-USP. 
 
Como o controle dos custos variáveis deve ser constante, Artur das Neves, sócio-
diretor da consultoria Exe Consult, dá dicas de onde mais procurar "gorduras". "Há 



ferramentas de substituição de tecnologia que proporcionam reduções de até 30%, 
como instalar a transmissão de dados e de voz através do mesmo cabo." 
 
O "outsourcing", ou terceirização de mão-de-obra, é outro exemplo. Mas é preciso 
critério. "Terceirizar as atividades do "core business" [negócio principal] pode gerar um 
passivo [despesa] trabalhista muito alto", avisa. 
 
Outro conselho é repensar a cadeia de distribuição, responsável por cerca de 20% a 
25% dos custos. "Implantar compras via internet, por exemplo, pode ser mais 
econômico."  
 
Leia mais: 
 
"Facão" indiscriminado só fere a lucratividade  
 
 
Demitir para economizar virou atitude freqüente no mercado. Dependendo de como for 
feito, porém, o corte pode ser traumático para aqueles que ficam. Por isso alguns 
especialistas defendem que as empresas comuniquem sempre o motivo do "facão". 
 
"Muitas vezes as pessoas até redobram esforços para sair da crise. Depende da forma 
como é feito. Mas há algumas empresas que aproveitam a crise para promover 
redução de despesas e, nesse caso, as pessoas percebem o oportunismo", afirma José 
Augusto Minarelli, presidente da consultoria Lens & Minarelli. "Os mais talentosos que 
forem poupados, quando surgir uma oportunidade, vão querer sair da empresa, pois 
eles perdem a confiança", argumenta. 
 
E para reter esses talentos nem é preciso muito dinheiro. O valor do salário vem em 
sexto ou sétimo lugares na motivação dos funcionários, segundo Minarelli. "Eles se 
motivam mais quando têm um trabalho desafiador, um ambiente estimulante, 
reconhecimento pelo trabalho bem-feito e um líder incentivador", enumera. 
 
"O papel do superior imediato é fundamental", concorda Vera Sylos, diretora da 
Alexander Mann, que presta consultoria em gestão de pessoas. Segundo ela, o 
empregado costuma ver em seu superior imediato a "voz" da empresa. "As 
corporações devem investir mais nesse gestor", ensina. 
 
Estudo de caso 
O Grupo Pão de Açúcar tem um programa especialmente voltado para essa questão. É 
o "Gerente de Gente Feliz", no qual são estabelecidos cinco princípios que os 7.000 
funcionários em cargos de liderança têm de seguir. Periodicamente, esses gestores são 
avaliados por suas equipes com base nesses princípios. "Os funcionários percebem, 
assim, que eles têm voz", afirma Marília Parada, diretora de planejamento e 
desenvolvimento de RH da empresa. 
 
Esse e vários outros programas de motivação foram criados na esteira de um 
momento difícil que o grupo enfrentou, em 1990, quando precisou reduzir seus 
quadros de 50 mil funcionários para 17 mil. O que poderia ter sido uma tragédia em 
termos de ambiente de trabalho se transformou em incentivo para o surgimento dos 
programas, hoje largamente reconhecidos pelo mercado. 
 
Para tornar tudo isso possível, é preciso investir em comunicação interna. Essa é a 
prática mais valorizada nas cem melhores empresas do ranking do instituto Great 



Place to Work no Brasil, que estuda o ambiente e os aspectos culturais das 
companhias. 
 
Segundo José Tolovi Júnior, presidente do instituto, nos últimos anos quase todas as 
organizações da lista já demitiram por causa das crises. Mas todas se preocupam tanto 
com quem sai como com quem fica. "Elas ajudam os demitidos a se recolocar e 
explicam aos outros os motivos dos cortes. Nas pesquisas, detectamos que os 
funcionários acreditam que a empresa só demitiria como último recurso." (RGV) 
 
Leia mais: 
 
Unidos, departamentos vencem dificuldades  
RAFAEL ALVES PEREIRA 
 
 
O fim de investimentos pesados em modernização tecnológica, que marcaram a 
segunda metade da década de 90, obrigou os executivos a buscar outra saída para 
reduzir custos e aumentar a eficiência. As atenções agora se voltam para o ajuste dos 
processos internos e externos das empresas. Tudo isso de olho nos clientes, que 
determinam se uma empresa é ou não competitiva. 
 
"A gestão de processos entrou em foco quando os empresários viram que os gastos 
com tecnologia não trouxeram os resultados esperados ", explica Luis Alberto 
Piemonte, presidente da consultoria IDS Scheer. O objetivo passou a ser alcançar o 
máximo de eficiência lançando mão das estruturas e dos capitais financeiro e humano 
disponíveis. Por eficiência, leia-se atender às exigências e necessidades do cliente. 
 
"Nem sempre o cliente está interessado em preços baixos. Há casos em que prazo de 
entrega, por exemplo, pode ser mais importante. A empresa tem de estar preparada 
para atender diferentes demandas", avalia Maria Veronica Lessa, consultora 
empresarial e professora da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). 
Segundo ela, a lógica de setores separados que funcionam de maneira independente, 
cada um com seus próprios objetivos e resultados, está ultrapassada. 
 
"O cliente não está interessado em saber se os departamentos são separados ou se 
têm responsabilidades distintas", corrobora André Duarte, professor do MBA executivo 
do Ibmec. "Ele exige atendimento satisfatório e vê apenas uma empresa, que deve ser 
coesa e integrada", completa. 
 
Difusão de valores 
Analistas ouvidos pela Folha explicam que o importante -e mais difícil- é conseguir que 
todos na companhia tenham conhecimento global dos processos em que estão 
envolvidos e passem a trabalhar para o conjunto da empresa. Em organizações com 
estruturas hierárquicas rígidas, implantar esse novo realinhamento pode gerar focos de 
tensão. 
 
"Quando derrubamos as barreiras horizontais entre as áreas, o funcionário passa a ser 
responsável por um processo inteiro e, por isso, é comum que tenha de se reportar a 
mais de um superior. Alguns chefes podem ficar melindrados", diz Piemonte, da IDS. 
 
Técnicas modernas de gestão indicam que os superiores não devem tomar os 
funcionários como propriedades exclusivas de um departamento. Cada empregado 



deve ser visto como uma peça capaz de ser adaptada ao setor da empresa em que for 
mais útil.  
 
"O mercado conhece uma boa empresa num momento de crise. Se antes o primordial 
era o prazo, por exemplo, na crise o cliente vai querer preços baixos. A empresa 
precisa realinhar todos os seus processos", explica Lessa, da ESPM. "Se estiver coesa e 
focada, todos vão trabalhar com esse objetivo, e a empresa vai atender à exigência 
com sucesso." 
 
Leia mais: 
 
Mudança no portfólio deve visar o pós-crise 
 
 
Na hora da crise, os especialistas recomendam aos executivos uma pausa para pensar. 
Uma das dúvidas que podem surgir no "brainstorm": é hora de diversificar o negócio 
ou o melhor é se concentrar no "core business"? 
 
"Depende do tipo de crise", responde Claudinei dos Santos, diretor acadêmico da área 
de projetos da ESPM Business School e sócio-diretor da Delft Consultores. Segundo 
ele, as duas opções podem ser benéficas. Em uma crise setorial, por exemplo, a 
diversificação pode ser a única saída. Mas se o seu mercado é grande o suficiente, 
"concentre-se", aconselha. 
 
O mais arriscado, na opinião de Santos, é escolher a diversificação. "O problema, 
nesse caso, é que o negócio tem de ter uma sinergia com o novo ramo em que vai 
atuar", afirma. Além disso, essa escolha implica se expor a tecnologias ou mercados 
pouco conhecidos. Outro risco inerente à busca de novos mercados é a perda de 
identidade da empresa. Para evitar que isso aconteça, segundo Santos, é preciso ter 
sensibilidade e conhecimento do negócio. 
 
Os dois lados da moeda 
Em quase 40 anos de trajetória no Brasil, a ADP já experimentou as duas situações. 
Multinacional da área de tecnologia da informação no processamento da folha de 
pagamento dos clientes, no final da década de 80 a empresa se viu envolvida por uma 
crise que mantinha a inflação nas alturas. 
 
Nessa mesma época, a participação societária se modificou, e a estratégia escolhida 
para ultrapassar a tormenta foi a diversificação "radical". A organização abriu, então, 
unidades de TV a cabo, processamento de cartão de crédito e contabilidade. 
 
O artifício sobreviveu até 1997, quando uma nova mudança societária causou uma 
guinada. A ordem, agora, era concentrar as forças no negócio principal. 
 
"Essa especialização nos levou a ter serviços para qualquer tipo de empresa", afirma 
Luiz Henrique de Oliveira, vice-presidente de vendas e marketing da empresa. A nova 
orientação de concentrar o foco tinha como meta o crescimento da firma. E deu certo: 
no segmento de processamento de RH, a empresa saltou de 1.000 para 1.500 clientes 
entre 1997 e 2004, um incremento de 50%.  
 
"A virtude de ter foco único é conseguir ter escala e oferecer serviços mais baratos", 
diz Oliveira. "Focados, tomamos decisões dirigidas para um único objetivo." 
 



A Celma, braço da GE no segmento de reparo e manutenção de turbinas aeronáuticas, 
também optou pela focalização em um objetivo único para superar o mau bocado que 
as empresas ligadas à área da aviação enfrentaram depois dos atentados de 11 de 
setembro de 2001, nos EUA. 
 
Na época, a empresa trabalhava com 11 tipos de turbina, inclusive de outras marcas. 
Resolveu concentrar-se em duas, da GE. "Escolhemos trabalhar com motores mais 
modernos e longevos, para aviões maiores, de manutenção mais cara", conta Marcelo 
Soares, diretor-presidente da Celma. 
 
Dessa maneira, apesar de diminuir o número de produtos, o faturamento, que havia 
caído de US$ 380 milhões em 2001 para US$ 150 milhões em 2003, voltou a crescer 
em 2004 (US$ 260 milhões). Segundo projeções, com a especialização, a empresa 
deverá igualar o faturamento de 2001 entre os anos de 2005 e 2006. 
 
"Dependendo do tipo de negócio, a firma pode optar por diversificar. Mas o que se tem 
percebido na literatura sobre o tema é que a maioria se concentra durante os períodos 
de crise em torno de um ou dois "cores" muito bem definidos", constata a professora 
da FGV e da USP Amalia Sina. O ideal, diz, é a empresa buscar a expansão de seus 
negócios de forma planejada.  
 
Leia mais: 
 
Plano mantém gestor sempre na rota certa 
 
 
É em momentos de crise que podem ser identificadas as empresas coesas e que 
contam com um bom planejamento de longo prazo. Uma gestão estratégica bem 
delineada pode determinar o futuro da companhia. Quando o mercado fica instável e é 
preciso se desdobrar para satisfazer clientes, negociar com fornecedores e ainda 
conseguir investimentos, só aqueles que não perdem de foco a estratégia conseguem 
sobreviver. 
 
"Se a empresa tem boas informações sobre o mercado e fez um planejamento 
estratégico eficiente, ela consegue reduzir os riscos da crise", explica Fábio Chaddad, 
professor de estratégia empresarial do Ibmec-SP. Ele destaca que o mais importante é 
saber adotar com rapidez providências de curto prazo para atravessar a turbulência 
sem, no entanto, perder de vista os objetivos maiores. 
 
Gestões modernas já não tratam as crises como um fenômeno repentino. Com os 
mercados internacionais a cada dia mais interligados, analistas afirmam que a 
instabilidade se tornou marca registrada dos novos tempos. 
 
"A crise não aparece de repente. É fundamental que as empresas considerem a 
instabilidade como uma característica do mercado", enfatiza Claudinei dos Santos, 
sócio -diretor da Delft Consultores. 
Com base nesse princípio, as companhias precisam ser capazes de estabelecer 
objetivos e definir quais estratégias serão usadas para alcançá-los. Paralelamente, 
devem se preparar para trocar de rota e rever preceitos em caso de mudanças como a 
chegada de um novo concorrente, a alteração na política econômica ou mesmo uma 
turbulência global generalizada. 
 



"O planejamento estratégico eficiente apresenta espaço de manobra para crises e não 
engessa a organização", afirma Renato Cotta, coordenador do MBA executivo da 
Coppead-UFRJ. De acordo com ele, um dos erros mais graves e comuns em gestão 
estratégica é subestimar os mercados e pintar um cenário irreal. 
 
"Se a empresa se baseou em modelos errados ou fez previsões muito otimistas, todo o 
planejamento vai por água abaixo." Uma gestão estratégica eficiente, diz, deve ser 
implementada de maneira sistemática. Ele salienta que a empresa não deve incorrer 
no erro de investir na elaboração do plano e depois não ter a mesma atenção para 
fazê-lo funcionar. 
 
Herança inflacionária 
Especialistas ouvidos pela Folha explicam que o planejamento estratégico ainda não é 
feito em larga escala nas empresas brasileiras. A técnica foi introduzida nos Estados 
Unidos a partir dos anos 60 e 70, mas por aqui a inflação galopante adiou o 
desembarque da técnica para a década de 90. 
 
"Nos anos 80 as empresas só faziam planejamento de curto prazo para escapar da 
inflação", ratifica Cotta. "O que valia mesmo era o planejamento financeiro", completa 
André Coutinho, diretor da consultoria Symnetics.  
 
Folha de SP 31/10/2004 
 
 


