
EmprEsários E ExEcutivos com nEgócios no Brasil  
EnfrEntam uma tEmpEstadE pErfEita, com amEaça dE 

rEcEssão, altas nas tarifas, nos juros, nos impostos, 
no dólar E na inflação, além dE Escândalos dE 

corrupção. saiBa o quE fazEr para não 
 ficar rEfém dEssE pEríodo dE crisE

como 

a 2015
sobreviver

Há alguns anos, os princi-
pais indicadores econômicos do Brasil 
projetavam um futuro brilhante para o país. 
Em 2010, a expansão de 7,5% do produto interno 
Bruto (piB) – o maior desde o início do plano real – 
era a prova de que estávamos num caminho sem volta. 
o governo Dilma i começava com a perspectiva de cres-

cimentos anuais ao redor de 5%, inflação sob controle, disciplina fiscal, 
segurança jurídica, baixo desemprego, grandes programas de investimentos 
em infraestrutura em andamento e o grau de investimento como selo de con-
fiança para estrangeiros interessados em surfar a onda brasileira. a alegria de 
sediar a copa do Mundo de 2014 e a olimpíada em 2016 tornava o cenário 
ainda mais promissor. Mas isso são águas passadas e o Brasil, infelizmente, 
atravessa uma crise das mais desafiadoras para o mundo dos negócios.

o ex-queridinho dos investidores do mundo inteiro passa por uma tempes-
tade perfeita, com más notícias por todos os lados. a política anticíclica de 
Dilma rousseff, que dera certo nos anos pós-crise financeira mundial, em 
2008, perdeu efeito. o piB murchou, a indústria travou, a inflação passou a 
rondar perigosamente o teto da meta estabelecida pelo Banco central de 
6,5% ao ano, o real perdeu (muito) valor em relação ao dólar, os escândalos 
de corrupção atingiram grandes empresas do cenário nacional e os riscos 
de apagão de energia elétrica e de racionamento de água tornaram a 
economia do Brasil uma das mais frágeis do mundo, segundo rela-
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tório recente do FMi. “poucas vezes 
em minha carreira profissional me 
lembro de ter visto um alinhamento 
de circunstâncias negativas tão forte”, 
afirma o engenheiro luís stuhlberger, 
um dos mais respeitados gestores de 
investimento do país, que administra 
r$ 30 bilhões em ativos da Verde 
asset Management. o que fazer num 
ambiente como esse?

superar a deterioração da econo-
mia brasileira é o tema mais urgente 
na mesa dos executivos e empresários 
neste início de governo Dilma ii. 
passado o carnaval, a sensação é de 
que a Quarta-Feira de cinzas vai 
durar o ano todo. a recessão bate à 
porta e o piB pode ter sido negativo 
no ano passado, como admitiu na 
semana passada o ministro da 
Fazenda, Joaquim levy (leia mais na 
pág. 24), que está no comando de uma 
correção de rota dolorosa, com cortes 
de gastos públicos e alta de tarifas, de 
impostos e de juros. a crise política é 
outra nuvem negra que paira no hori-
zonte e ameaça a realização das refor-
mas pelo Executivo. o governo per-
deu apoio da base aliada no congresso 
e a palavra impeachment vol-
tou ao debate, apesar de 

Os cOnselhOs de
ReinalDo GaRcia, ceo Da Ge 

améRica latina

mantenha seus objetivos: um período difícil não deve 
alterar projetos. adapte-se à situação e faça ajustes necessários

veja opoRtuniDaDes: encontrar oportunidades em momentos 
de instabilidade econômica é o melhor caminho para sair da crise 

entenDa o cenáRio: 2015, especialmente para o brasil, será 
um ano de ajustes importantes. avalie os impactos positivos de 

mudanças e se prepare para colher frutos em breve

comunique-se: é muito importante comunicar sua visão, metas e 
planos. equipes precisam de clareza, confiança e inspiração 

inove: não existe nada mais poderoso 
do que inovação
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não haver provas da responsabilidade 
direta da presidente nos escândalos de 
corrupção da petrobras. por tudo isso, os 
gestores de empresas, dos mais diversos 
tamanhos e setores, têm sido obrigados a 
rever seus planos. 

aqueles que só estavam pre-
parados para anos de bonança 
precisam se ajustar aos 
novos tempos. por isso, é 
natural que muitas per-
guntas tenham de ser res-
pondidas: o que fazer com o 
caixa da companhia? É preci-
so enxugar a equipe? como lidar 
com a comunicação e preparar a 
empresa para atravessar a tem-
pestade? crises, como se sabe, 
costumam ser passageiras e, 
mais cedo ou mais tarde, aca-
bam. Mas pode ser um erro 
mortal minimizá-las. 
DinHEiro consultou mais de 
uma dezena de presidentes para 
entender o que eles fazem em 
momentos desafiadores como esse 
que o Brasil está passando. saiba o que 
pensa esse pelotão de elite, que comanda 
empresas com faturamento somado de 
mais de r$ 100 bilhões, segundo o anuá-
rio as MElHorEs Da DinHEiro 
2014. ao lado de especialistas em admi-
nistração, finanças, infraestrutura e 
recursos humanos, eles explicam, a 

seguir, como colocar 
em prática o manu-

al de sobrevivên-
cia à crise.

1 tinha obstinação por manter o colchão 
financeiro confortável. sua estratégia 
parecia conservadora demais. o ganho 
só foi percebido quando a rede varejista 
atravessou a crise de 2008 com capital 
para adquirir, no ano seguinte, o ponto 
Frio e a casas Bahia, dois concorrentes 
de peso. ao deixar a presidência, em 
2010, o gpa dobrara de tamanho.  

É possível que histórias como a do 
pão de açúcar se repitam no ano que 

vem. antes, porém, as empresas 
terão de controlar adequada-

mente seu fluxo de caixa. Em 
tempos de ventos a favor, as 

fragilidades passam desper-
cebidas. neste ano, o caixa 
será afetado pelo baixo 
crescimento do piB ou 
pela recessão. a inflação 
em alta e os custos mais 

elevados dos insumos vão 
comer parte do negócio das 

companhias. os executivos 
terão de controlar os custos 

com paciência, dia após dia.
por isso, a primeira lição para 

os gestores é poupar. Manter o caixa 
sob controle, com o dinheiro longe de 
grandes apostas, é a decisão mais sensa-
ta em períodos de incerteza. Questionar 
cada ação do dia a dia para trazer recur-
sos no fim do mês é uma boa maneira de 
se manter atento às pequenas perdas – 
que podem se transformar em grandes 
buracos mais adiante. um sistema diá-
rio de acompanhamento do caixa possi-
bilita ações rápidas, seja para revisar a 

       Finanças 
Controle de Custos e gestão 
de Caixa são a lição número 1 
aos 74 anos, o veterano executivo e con-
sultor cláudio galeazzi é conhecido no 
mercado como Mãos de Tesoura. a fama 

vem de sua obsessão pelo fluxo de 
caixa. Em todas as empresas 

capa

Os cOnselhOs de
jaime aRDila, pResiDente Da 

Gm améRica Do sul

investiR: não cancelar ou adiar investimentos em produtos 
novos, eficiência e melhorias tecnológicas que são fundamentais 

para a estratégia da empresa no longo prazo

coRte ciRúRGico: fazer reduções de custos focadas nas despesas 
administrativas e nas que não agregam valor. evitar tirar custos de 

áreas que possam impactar o cliente

olho abeRto: cuidar dos melhores talentos e aproveitar para 
trazer os talentos do mercado que ficam disponíveis na crise

comunicação: reforçar a estratégia de marketing nas áreas
 onde a empresa pode ter um diferencial

Finanças: dar prioridade  
à geração de caixa 

comandadas por ele nas últimas três 
décadas, como cecrisa, Mococa, lojas 
americanas, sendas, grupo pão de 
açúcar (gpa) e BrF, atacar a gestão pre-
cária e enxugar os custos trouxeram efi-
ciência aos negócios. no pão de açúcar, 
onde entrara em 2007, então controlado 
pelo empresário abilio Diniz, galeazzi 



2

estrutura, seja para redirecionar a 
estratégia. “Execu-tivos não podem 
demorar a tomar uma decisão”, diz 
andré pimentel, sócio da consultoria 
performa partners, de são paulo. 
“postergar pode trazer consequências 
desagradáveis aos negócios.”

nos momentos de turbulência, o 
conselho de administração, mais do que 
nunca, precisa estar ao lado dos executi-
vos. o contato deve ser permanente e 
todos devem se concentrar naquilo que é 
o foco da companhia. conselheiros e 
executivos precisam ter conhecimento 
de como a empresa ganha dinheiro por 
produto ou serviço, como está a eficiên-
cia de produção e entrega e quais são as 
regras para manter o controle financei-
ro. analisar os processos críticos é parte 
vital para entender quanto a empresa 

consegue gerar de caixa.
 as decisões de curto 

prazo não são fáceis de 
serem tomadas. o 
executivo Frederico 
curado assumiu a 
Embraer em 2007, 
às vésperas da crise 
mundial, e uma de 

suas primeiras 
medidas foi enxugar 

a estrutura, resultan-
do na demissão de mais 

de quatro mil funcioná-
rios. naquele momento, ele 

estava de olho numa reestru-
turação capaz de manter o caixa 

saudável e preparar a fabricante de avi-
ões de são José dos campos para voltar a 
crescer e conquistar mercado. no ano 
passado, a Embraer fechou com uma car-
teira recorde de mais de us$ 22 bilhões 
em encomendas firmes de aeronaves.

 
     VEnDas
QualifiCar a gestão para 
vender melhor e Com mais 
rentabilidade 
o calcanhar de aquiles de boa parte das 
empresas brasileiras é o 
seu produto. não 
importa se ele veio de 
uma linha de monta-
gem ou da prestação 
de serviços. falta 
conhecimento sobre os 
pontos fortes, os fracos 
e, principalmente, onde os 
concorrentes são mais bem-
sucedidos. a crise traz a 
oportunidade de qualificar 
a gestão e verificar como 
vender melhor e com mais 
rentabilidade.

se cortar custos é a 
linha de partida, estabelecer 
processos eficientes de venda 
colabora com uma redução de 
até 50% nas despesas, dizem as 
consultorias de gestão. para isso, é 

Os cOnselhOs de
sylvia coutinho, ceo Do ubs 

bRasil

aRRumação: aproveite a maré baixa para arrumar a casa, 
revendo e otimizando processos, estruturas, pessoas e custos

lição: como diz o megainvestidor Warren buffett:“seja medroso 
quando os outros estão gananciosos e ganancioso quando os 

outros estão com medo”

opoRtuniDaDes: crises geram oportunidades para  
aquisições de ativos e talentos

clientes: em momentos de alta indefinição e ansiedade, 
aproveite para estar mais próximo dos seus clientes

animação: a energia positiva do líder é 
 fundamental nesses momentos de  

vento contrário

preciso entender o contexto comercial, 
analisar os ganhos possíveis de produtivi-
dade, aceitar que existem produtos que 
não fazem sentido no portfólio da empre-
sa e assumir que há possibilidade de 
ganhos nas atividades industriais. entre 
outras coisas, esse tipo de análise definirá 
os diferenciais da companhia. “o merca-
do vai estar ruim para todos, mas a sua 
empresa tem de ser melhor do que o con-
corrente”, diz glauco abdala, sócio da 
consultoria galeazzi & associados. 
“sobrevive quem tiver qualidade de ges-
tão e coragem de esperar a recompensa 
em dois ou três anos.”

normalmente, o principal foco de pro-
blemas é encontrado nos canais de ven-
das. as empresas brasileiras cultuam o 
gestor comercial com perfil “barriga no 
balcão”. são pessoas que acreditam que a 
solução dos problemas está numa boa 
conversa. a falta de estrategistas de venda 
empobrece o conhecimento necessário 
para lidar com crises. aqueles que fazem 
a gestão de seu portfólio podem indicar a 
mudança no processo de venda, a altera-
ção na rapidez de entrega ou até a elimi-
nação de um produto do portfólio.

para entender o potencial de mercado, 
a recomendação é fazer uma simples aná-
lise. Com os índices de renda municipais 
disponíveis no ibge, jogue no mapa do 

Os cOnselhOs de
Rômulo Dias, 

pResiDente Da cielo

Faça a sua paRte: inove e pense em soluções criativas para se 
diferenciar da concorrência e manter seu espaço no mercado

não peRca o otimismo: enxergue o momento como uma 
oportunidade de fazer diferente, sem reclamar ou desistir

olhe paRa DentRo: buscar a  eficiência operacional é uma 
preocupação constante. num cenário desafiador, torna-se crucial

cuiDaDo com o impacto: não tome decisões que não sejam 
sustentáveis. cortes de gastos que dão resultado rápido 

podem custar caro no futuro

enGaje seu time: seu papel é garantir  
comprometimento com os 

desafios
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quer tipo de aquisição 
pode ser um caminho 
sem volta para o desastre. 
o principal alerta é que o 
mercado financeiro está 
com pouca paciência para 
bancar empresas com 
gerenciamento incompe-
tente. pior: com frequên-
cia, quando os bancos estão 
dispostos a conceder o 
empréstimo, o custo é proibi-
tivo e pode comprometer a 
saúde do caixa. por isso, qual-
quer despesa deve ser analisada de 
forma criteriosa.

rever o plano de expansão é a manei-
ra mais saudável de decidir se vale a pena 
investir. Maquinário para novas linhas 
de produtos não são decisões indicadas, 
assim como a modernização das linhas 
de produção. Há, claro, exceções. 
parques fabris muito defasados nos 
quais o investimento vai gerar alto 
impacto, com comprovado ganho de pro-
dutividade, devem ser privilegiados. Mas 
são casos pontuais em que a eficiência 
vai acabar com a ociosidade do processo. 
“É preciso ser seletivo e gastar dinheiro 
em resultado rápido, sem empréstimos”, 
diz andre schwartzman, sócio da KpMg 
para o setor de reestruturação. “os movi-

mentos devem ser certeiros, com 
plano financeiro e retorno 

adequado.”
as apostas em 

novos mercados 
estão proibidas, 

por enquanto. 
nos últimos 
anos, as 
empresas 
investiram 
muito mais 
do que o 

necessário e 
diversificaram 

sua atuação. 
algumas dessas 

aquisições se mos-
traram equivocadas 
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capa

brasil esse indicador com todas as vendas 
de seus produtos nos últimos três anos. o 
resultado vai mostrar se o nível de vendas 
está adequado com o potencial local. e, 
principalmente, com os dados que sua 
empresa tem de mercado. a técnica é sim-
ples, mas capaz de indicar boas saídas 
para quem não sabe onde as vendas vão 
bem ou vão mal.

o importante, nesse momento, é não 
se prender cegamente às vendas a qual-
quer custo. muitas vezes, empresas mais 
capitalizadas espremem suas propostas, 
com prazos longos de pagamento para 
entregas expressas. fuja desse gênero de 
expediente, que pode trazer problemas 
para o caixa e, na ponta do lápis, gerar 
uma margem negativa. grandes volumes 
de encomendas, que necessitem de com-
pras de matérias-primas também tendem 
a ser mau negócio. segurar a ansiedade e 
ser racional é o primeiro passo para não 
cair em arapucas.

        inVEsTiMEnTOs
seja seletivo e apliQue o dinhei-
ro em resultados rápidos
o tema investimento em 2015 é contro-
verso. os consultores temem que dar 

liberdade para executi-
vos realizarem qual-

ou ainda não tiveram o tempo necessário 
de maturação. Em caso de dúvida, é prefe-
rível se desfazer de uma estrutura incha-
da e focar no mercado principal da com-
panhia. a Vale, por exemplo, planeja ven-
der sua frota de 15 supercargueiros para 
transporte de minério de ferro.  “Hoje, 
para nós, ter a propriedade do navio não é 
o mais importante”, disse o presidente 
Murilo Ferreira, em recente entrevista à 
DinHEiro. Desinvestimentos podem 
ser mais interessantes do que um investi-
mento, principalmente no curto prazo. o 
importante é não desperdiçar recursos e 
manter um forte aperto das despesas.

        LOGÍsTiCa
Custos de distribuição devem 
ser reduzidos ao mínimo 
 a precária infraestrutura brasileira cobra 
um alto preço das empresas de todos os 
setores, da indústria ao agronegócio. os 
gastos com o transporte de produtos repre-
sentam 8,7% de suas receitas líquidas, 
segundo estudo do instituto ilos. É quase o 
dobro do verificado nos países desenvolvi-
dos. nos períodos de bonança econômica, 
os erros e os gargalos de distribuição pas-
sam batido e geralmente os custos da inefi-
ciência podem ser transferidos para os pre-
ços. agora, é preciso identificar esses pro-
blemas de prazos e as pesadas contas dos 
deslocamentos.

Os cOnselhOs de
janGuiê Diniz, pResiDente Do conselho 
De aDministRação Do seR eDucacional

envolva a equipe: informe a todos sobre a situação atual em  
que se encontra a empresa e desenvolva ações compartilhadas

esteja pRóximo Das pessoas: o líder deve ser articulador e 
motivador, para mobilizar as pessoas

não se FuRte ao seu papel De líDeR: não delegue a 
responsabilidade de liderança para ninguém;

olhe paRa o FutuRo: não deixe que estratégias imediatas de 
sobrevivência comprometam a sustentabilidade da empresa

seja otimista: transforme o pessimismo num  
sentimento de desafio

Os cOnselhOs de
RoGeR inGolD, pResiDente Da 

accentuRe no bRasil

clientes: retenção de clientes-chave com o uso de ferramentas 
digitais que permitem experiências profundas, ricas e amplas

custos: ficar atento tanto aos custos unitários como ao perfil de 
consumo e à substituição de custos fixos por variáveis

pRocesso: foco em produtividade, com a revisão de  
processos fabris e de ativos

Racionamento: preparar contingências para as crises hídrica e 
energética por meio do real entendimento do balanço da empresa

contRatação: oportunidade de atrair 
 talentos que serão os diferenciais  

no futuro
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do. É preciso 
segurar a produ-
ção e atender pontual-
mente o mercado. 
toda empresa tem 
um nível ideal que 
não sobrecarrega o 
seu caixa, principal-
mente com aqueles 
produtos com giro 
maior e que geram 
retornos maiores. 
“estoque é dinheiro na 
prateleira, mas a empresa 
não pode pegar e usar”, diz 
pimentel, da performa. “É preciso 
pensar em como vender para esse pro-
duto virar dinheiro em caixa.”

É possível buscar uma série de eficiên-
cias. parcerias com fabricantes de produ-
tos similares não podem ser desprezadas. 
a procura por um produtor local é uma 
saída inteligente. há muitas fábricas com 
capacidade ociosa capazes de atender com 
segurança industrial, confidencialidade e 
qualidade. as vantagens vão além da pro-
ximidade com o mercado consumidor: eli-
minação da distribuição, custo menor de 
produção e, até, vantagens fiscais. 

              
           RECURsOs HUManOs

eQuipe talentosa É útil em 
QualQuer Cenário

a queda na taxa de desocu-
pação, que recuou de 

8,4% da população eco-
nomicamente ativa 

para 4,3% entre 
2006 e 2014, 
demonstra que o 
país conseguiu 
criar empregos 
tanto para os 

jovens recém-che-
gados ao mercado de 

trabalho como para 
aqueles que estavam 

na fila do desemprego. o 
cenário foi benéfico para 

o descaso em relação à estratégia 
logística é mercadoria comum no país. 
poucas empresas analisam criteriosa-
mente quanto tempo leva para transpor-
tar o produto do centro de distribuição até 
o ponto de venda e se o resultado final é 
lucrativo. operações ineficientes estão por 
todo o caminho. identificar esses trajetos 
é fundamental para acabar com os defei-
tos. Custos de distribuição devem ser 
reduzidos ao mínimo possível.

desde o ano passado, a lojas renner, 
de porto alegre, tem buscado melhorar a 
distribuição de seus produtos a partir de 
seu centro de distribuição. a ideia da 
equipe comandada por josé galló é abas-
tecer as lojas individualmente, apenas 
com os itens que foram vendidos. o esto-
que, que anteriormente era padrão para 
todas as lojas, passou a ter agilidade e 
rotatividade, adequando-se às caracterís-
ticas de cada uma delas. o sistema estava 
em teste no rio de janeiro e será amplia-
do para santa Catarina. o mais impor-
tante é que a nova logística gerou resulta-
do. o crescimento de vendas de 11,1%, em 
2014, foi quase o dobro do resultado do 
ano anterior.

a renner é um exemplo de que os esto-
ques não devem ser cortados, 

mas analisados com cuida-

Os cOnselhOs de
naDiR moReno, pResiDente Da 

ups bRasil

iDentiFicaR opoRtuniDaDes: buscar diferenciais de atuação  
que ofereçam ao mercado alternativas para atingir metas

Gestão Do conhecimento: coletar dados, converter em 
informação, gerar conhecimento e transformar em inteligência 

para impactar diretamente no resultado do negócio

Foco na execução: criar alternativas para a redução de custos, 
mitigar erros, gerar economia e potencializar os recursos próprios, 

incluindo a capacitação dos funcionários

Retenção De talentos: jamais, em momentos de crise,  
reduzir a folha de pagamento. manter um staff mais  

barato comprometerá a recuperação, quando a 
 economia começar a reagir

Os cOnselhOs de
RobeRto coRtes, 

pResiDente Da man

não se apequenaR: continuar pensando grande e manter a 
motivação do time, priorizando a área de vendas

seGuiR a lóGica: desenvolver produtos e serviços sob medida e 
mostrar que sua marca traz o que os clientes precisam  

com o custo adequado

pé no FReio: tomar ações fortes de redução de custos para ajustar 
a empresa à nova realidade de vendas e produção

caixa e liquiDez: em crises, o dinheiro de hoje é mais barato do 
que o dinheiro de amanhã

comunicação: manter a equipe informada  
sobre a situação real dos negócios 

e da empresa

todos os cargos e posições. Mas, com o 
fraco desempenho da economia nos 
últimos quatro anos e uma perspectiva 
ruim para os próximos dois, aumenta a 
possibilidade de que as empresas ini-
ciem um profundo corte de pessoal.

a indústria é o setor mais sensível, 
em razão do fechamento de linhas de 
produção. no entanto, o enxugamento 
do quadro de funcionários deve ser ana-
lisado com cautela. as demissões devem 
ser feitas apenas quando os demais cus-
tos fixos tenham sido reduzidos ao máxi-
mo e cortes pontuais vão ajudar o caixa 
da empresa. antes dessa análise interna, 
a saída de funcionários pode ser um indi-
cativo de que a empresa superestimou o 
seu potencial de mercado e contratou 
sem critério. “o mundo não vive mais de 
longos períodos de crise”, diz alfredo 
assumpção, sócio da empresa de recru-
tamento Fesa. “É preciso se acostumar 
com crises curtas e se ajustar a elas.”

reestruturações profundas podem 
reduzir a velocidade de recuperação no 
final de uma crise. o custo de recontra-
tações pode ser tão alto quanto o das 
demissões. É preciso colocar no papel os 
investimentos em treinamento e engaja-
mento nos novos profissionais. Vale a 
pena correr o risco? a dispensa de um 
grande número de empregados só é indi-
cada se os processos de trabalho também 
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forem revistos. se a carga de trabalho 
permanecer a mesma, haverá insatisfa-
ção e, principalmente, desmotivação.

o mais indicado é olhar para todas 
as áreas, enxergar quais peças estão 
supervalorizadas e menos produtivas e 
promover trocas que vão trazer novas 
idéias para a empresa. nesse momento, 
é possível realizar contratações pontu-
ais, atrair um profissional que está insa-
tisfeito em seu atual emprego e reforçar 
o time com perfis e habilidades diferen-
tes. ao contrário da crise de 2008, que 
provocou uma movimentação acima da 
capacidade nos anos seguintes, com 
salários acima da média de mercado, 
desta vez a tendência é atrair talentos 
com um custo mais baixo.

        COMUniCaçÃO
o silênCio pode Custar 75% a 
mais no fim da Crise
a comunicação está entre os três pri-
meiros itens na lista de cortes de presi-
dentes de grandes empresas em perío-
dos de crise. o dado não é aleatório. 
faz parte de uma pesquisa reservada 
de uma das maiores consultorias de 

gestão de marcas do mundo, 
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que buscou medir como 
os executivos reagem 
quando os primeiros sinais 
de alerta se acendem. a 
percepção é que enxugar 
a comunicação ajuda a 
manter o investimento em 
outras áreas.

o problema do excesso 
de cortes nas verbas de 
marketing é que uma empre-
sa que ficou em silêncio num 
período de crise pode demorar 
muito a voltar a ser ouvida e perce-
bida pelos consumidores.e esse retor-
no, diga-se, custa muito caro. o investi-
mento adicional para recuperar o espaço 
perdido pode ser 75% maior do que o rea-
lizado por um concorrente que manteve 
sua comunicação ativa. em 2010, as 
companhias brasileiras investiram quase 
20% a mais em anúncios na mídia, em 
comparação ao ano anterior, quando 
pisaram no freio com medo da crise 
financeira mundial. “o reinvestimento é 
sempre muito maior no período pós-cri-
se”, diz eduardo tomiya, diretor-geral 
da milward brown vermeer para o 
brasil. “o grande erro das empresas é 
não entenderem a comunicação como 
uma estratégia.”

a falha mais comum é concentrar 
no presidnete a responsabilidade 

pelos ajustes de toda a comu-
nicação. os consultores 

ouvidos pela dinheiro 
indicam que o ideal é 

listar com o pessoal 
do marketing as 
prioridades no perí-
odo de crise. Com 
isso, é possível 
saber onde podem 
ser feitos cortes 

pontuais e como alo-
car os recursos dispo-

Os cOnselhOs de
acácio queiRoz, pResiDente Do conselho 

Da chubb seGuRos Do bRasil

Demissão, a última opção: é necessário reter talentos para 
alcançar os melhores resultados. é o momento de priorizar a 

produtividade e ensinar os novos líderes a suportarem as crises

expansão: o cenário econômico reduziu o preço dos ativos, o que 
pode indicar um bom momento para aquisições e fusões

DiFeRenciais: a criação de novos produtos e a melhoria daqueles 
já existentes contribuem positivamente na avaliação dos clientes

meRcaDo: as classes c e D estão pressionadas pelos índices 
econômicos. é preciso renovar a forma de abordar esses clientes

estaDo De espíRito: ser sempre realista,  
mas com viés otimista. o pessimismo 

não ajuda

capa
Os cOnselhOs de

seRGio aveRbach, pResiDente 
Da KoRn FeRRy

coRte, concentRe, simpliFique: corte o que é supérfluo, 
desnecessário e que provoca custos ocultos, perda de tempo e 

falta de competitividade

FocaR nas competências coRRetas: a chave é identificar 
quais são as competências necessárias e assegurar que o líder as 

alavanque corretamente

atenção paRa os DescaRRilaDoRes: pessoas dependentes de 
uma única habilidade e sem visão estratégica

o mais impoRtante: o exemplo vem de cima. está comprovado  
que as pessoas que acertam suas decisões com mais  

frequência possuem o hábito de antes  
consultar outras pessoas  

níveis para a marca continuar em evi-
dência. “ficar quieto é atitude de exe-
cutivo preguiçoso”, diz jaime troiano, 
sócio-fundador do grupo troiano de 
branding. “se uma empresa não fala, 
o concorrente vai continuar falando e 
conquistando o consumidor.”

o publicitário nizan guanaes, sócio 
do grupo abC, costuma dizer que inves-
tir em comunicação é questão de sobre-
vivência. uma de suas estratégias mais 
recentes foi apostar no prestígio da 
mídia impressa para construir a marca 
dudalina, a confecção catarinense ven-
dida no ano passado para os fundos de 
investimento advent e Warburg pincus. 
outro exemplo é a montadora hyundai, 
que, mesmo com o setor automotivo 
recuando mais de 7% em vendas, no ano 
passado, manteve-se ativa nos princi-
pais veículos de comunicação para 
reforçar a estratégia de consolidar uma 
imagem de liderança na mente dos 
clientes. para guanaes, independente-
mente do período, há formas inteligen-
tes, baratas e efetivas para manter a 
comunicação da empresa ativa. 
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a grande questão que se 
coloca no momento, ante a 
estagnação que vivenciamos 
nos dois últimos anos, refere-
se às medidas e estratégias a 
serem adotadas para resgatar 
o crescimento sustentado, 
reconquistar a confiança dos 
investidores e do mercado e 
recolocar nossa economia 
num patamar de destaque no 
contexto global. 

com a reeleição da presidente Dilma rousseff e a defi-
nição dos governadores e das novas legislaturas estaduais 
e federais, as atenções focaram-se nas expectativas para as 
definições de como o Brasil irá caminhar para restabelecer 
patamares mais elevados do nível de atividade e maior 
expansão anual do piB. a grande pergunta é relativa à capa-
cidade de reação do país. 

a resposta à importante questão passa, necessariamen-
te, pelo setor bancário, cuja participação é crucial em todo 
plano de fomento. são muitos os aspectos que confirmam 
o significado do mercado financeiro para o sucesso do pro-
jeto de reaquecimento econômico. o crédito ao consumi-
dor, por exemplo, que foi a base do crescimento brasileiro 
nos últimos anos, precisará continuar dando sustentação 
à produção, ao comércio e ao baixo índice de desemprego, 
indicador este ainda preservado. outro item relevante é o 
financiamento da infraestrutura, cujos grandes projetos 
deverão movimentar bilhões de reais e gerar milhares de 
postos de trabalho. 

É pertinente ressaltar que o Brasil precisa de mais inves-
timentos, originários de poupança interna ou fluxos externos. 
É imprescindível que o país atenda às expectativas em termos 
de alternativas de financiamento, alavancagem e resultados, 
incluindo a recuperação da competitividade industrial. o 
apoio financeiro a este desafio também é decisivo. ou seja, é 

necessário ampliar o aporte de capital, com créditos seguros 
e condições adequadas de resgate.  

o atendimento às demandas que se espera do sistema 
financeiro nacional conta com um diferencial bastante 
favorável, que é a sua robustez. Essa virtude precisará 
funcionar como um pilar de sustentação para a retomada 
econômica. nos últimos cinco ou seis anos, o Banco 
central fez questão de ter uma atuação firme no setor, 
ditando as regras para o mercado brasileiro,  adaptando-
as às regulamentações globais e seguindo as orientações 
do Bis (Banco de compensações internacionais). isso 
criou elevada proteção para os bancos, tornando-os mais 
blindados às crises externas. 

ao analisarmos friamente o sistema financeiro nacional, 
o fato é que existe um nível consistente de capital, enquanto 
estamos nos preparando para cumprir as regras do acordo 
da Basileia iii. neste, o Brasil é uma das nações mais bem 
preparadas na américa latina. 

considerando todos os itens anteriormente abordados, 
não é nenhum exagero afirmar que, apesar dos fatores de 
risco apresentados nos últimos dois anos somados aos recen-
tes escândalos de corrupção, o Brasil está preparado para uma 
retomada econômica, na qual os serviços financeiros são 
estratégicos e fundamentais. com uma base consolidada e 
bem fundamentada, o setor bancário intermedeia as relações 
entre capital e investimentos. 

assim, o Brasil tem tudo para voltar a crescer. para isso, é 
necessária, apenas, uma comunhão entre as políticas de 
incentivo ao empreendedorismo, de modo a privilegiar os 
projetos produtivos e desestimular eventuais cirandas finan-
ceiras especulativas. além, evidentemente, dos resultados 
positivos esperados no atual momento do país, que busca se 
desvencilhar da corrupção e instaurar um ambiente de negó-
cios nos mais elevados padrões éticos.

Análise setorial

Sistema financeiro é crucial para a  
retomada do crescimento

por RicaRdo Anhesini* 

*Ricardo Anhesini é líder de serviços  
financeiros da KPMG no Brasil.

Foi notável o desempenho da economia brasileira até 2013, inclusive em meio à turbulência de uma das 
mais graves crises da história do capitalismo. Os principais indicadores, como o crescimento do PIB, balan-
ça comercial, crédito, superávit primário e índice de emprego, mostravam-se positivos, retroalimentando o 
nível de atividade e mantendo elevado o grau de confiança dos investidores nacionais e externos.  
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