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Com a adoção de importantes
inovações na gestão industrial, co-
mo o just-in time, que consiste na
aquisição de peças e equipamentos
poucos minutos antes de serem ins-
talados nos veículos, a Fiat Automó-
veis conseguiu reduzir seus custos
de produção e alcançar a liderança
da sua atividade, vendendo carros
mais baratos que a concorrência.
Outra novidade foi a terceirização,
que permitiu a empresa reduzir o
número de empregados de 20 mil
para 7,5 mil, enquanto a produção
subia de 700 para l .500 automóveis,
diariamente.

Agora, o Grupo Fiat inova na
gestão administrativa, através da
Business Solution do Brasil, empresa
do grupo que administra os recur-
sos humanos, a contabilidade, o co-
mércio exterior e orienta a gestão
das 26 empresas do conglomerado
no País e seis na Argentina. No úl-
timo sábado, quando comemorou o
quinto ano de operações, seu dire-
tor superintendente, Rafaelle Pea-
no, 54 anos, informou que o seu
maior cliente, a Fiat Automóveis,
apresentou uma redução de 15%
nos custos gerenciais no último
exercício em relação ao primeiro
ano de vigência de contrato. "Nós
sabemos porque cuidamos disso".

Na verdade, esses benefício são
compartilhados pelas 94 empresas
que, até agora, decidiram entregar à
Business Solution a gestão de suas
atividades, no todo ou em parte, sen-

do que muitas delas sequer mantêm
negócios importantes com o grupo,
como a filial argentina do banco
HSBC e a General Electric. No pró-
ximo ano de exercício fiscal, porém,
que começa em janeiro, nenhuma
outra empresa será acrescida ao rol
de clientes, já que a Fiat do Brasil
contratou toda a sua capacidade ex-
cedente para uniformizar, no País, a
contabilidade e os processos admi-
nistrativos de todas as empresas do
grupo, a exemplo do que está acon-
tecendo no resto do
mundo.

A empresa de ges-
tão do Grupo Fiat co-
meçou a operar em
1998 com o objetivo
de reunir em um úni-
co local todos os exe-
cutivos e profissio-
nais das áreas de con-
t a b i l i d a d e , d e
assessoria tributária e jurídica, de
recursos humanos, de tecnologia da
informação e exportação, que esta-
vam espalhados em 950 empresas
da organização, em todo o mundo.
Sob o guarda chuva desta nova sub-
sidiária, a Business Solution, foram
criadas a Gesco, divisão especiali-
zada em contabilidade, a Sadi, em-
presa dedicada ao comércio exte-
rior, a Human Resources Serviços,
empresa da área de recursos huma-
nos e a File Service, especializada
na gestão de arquivos.

No Brasil, essa iniciativa resul-
tou na reunião de 750 funcioná-
rios, quase todos contadores, sen-

do que a metade está instalada em
três andares do prédio da holding,
localizada no município de Nova
Lima (MG) e a outra parte servin-
do nos escritórios dos clientes. A
expectativa seria a de que, em de-
corrência da reunião de tantos ta-
lentos num único local, os clientes
seriam beneficiados com serviços
de melhor qualidade e com custos
menores do que os apresentados
em suas estruturas exclusivas.
Clientes como a Fiat Automóveis

seriam liberados para
dedicar-se exclusiva-
mente à sua atividade
principal, o chamado
"core business" que,
no caso, consiste em
criar novos modelos,
produzir automóveis
cada vez melhores e
vendê-los.

Segundo Peano, os
efeitos foram imediatos em todos
os clientes, já que os executivos se
viam livres, imediatamente, de to-
dos os problemas da contabilidade
e da gestão de pessoal, que iam
desde a contratação ou substitui-
ção de contadores à permanente
preocupação com atualização de
programa de gestão, de informáti-
ca e de treinamento de pessoal. "Is-
so fica por nossa conta. Ao mesmo
tempo, sofremos concorrência de
competidores que podem oferecer
preços menores pelo mesmo servi-
ço", explica. Em dezembro a Bu-
siness Solution deverá apresentar
uma receita de R$ 60 milhões, dos

Clientes são
liberados para
dedicar-se
exclusivamente à
sua atividade
principal

quais R$ 15 milhões correspon-
dem à participação da Sadi, a sub-
sidiária que cuida exclusivamente
de comércio exterior para os seus
clientes.

Na primeira semana de cada mês,
todos os clientes recebem o balan-
cete do mês anterior, com observa-
ções detalhadas sobre o desempe-
nho da empresa, com avaliações se
os resultados estão coerentes com o
patrimônio e a sua força de vendas.
Peano esclarece que sua empresa
não faz apenas contabilidade, lem-
brando que essa atividade é antiga e
sem novidades, desde 1456, quando
outro italiano, o frade franciscano
Luca Paccioli inventou a planilha de
débito e crédito.

Segundo o superintendente da
Business Solution, a empresa tem
o objetivo principal de orientar
seus clientes, prestando completa
assessoria numa variedade de ser-
viços, que incluem, ainda, gestão
tributária, gerenciamento de recur-
sos humanos, de comércio exterior
e assessoria jurídica. "Temos cons-
ciência de que vendemos papel
preenchido e o valor agregado é
que o que escrevemos em cada lâ-
mina. Se não tem valor agregado, é
como se estivéssemos vendendo
uma folha em branco. Nesse caso,
é mais barato para o cliente ir a
uma papelaria, comprar uma cane-
ta e uma folha e estará com o pro-
duto na mão. Nossa mercadoria é o
que escrevemos, os números que
colocamos, a orientação que forne-
cemos", concluiu.


