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Resumo 

 
O presente trabalho, “Ferramentas de Gestão em Período de Crise” abordou 

um problema significativo, a crise, que interfere em escala nacional nas corporações, 
causando um revés administrativo que acarreta no que chegou hoje a cerca de 
12,5% de falência das empresas brasileiras. O estudo detalhado das ferramentas de 
gestão atrelado ao histórico de crises nacionais e a analise de condutas 
empresariais que levaram tanto a falência, quanto à ascensão resultaram na 
apresentação de um programa de soluções direcionado ao atual momento visando 
reduzir essa taxa. Conclui-se que, essas ações, aplicadas corretamente, levam a 
empresa além da reestruturação, um superávit financeiro. 

Palavras-chave: Crise; Economia; Gestão; Custos. 

 
 

ABSTRACT 

The present work, "Management Tools in the Period of Slump", addressed the 
significant problem, the slump, which interferes on a national scale in the 
corporations, causing an administrative setback that entails what has now reached 
about 12.5% of corporate bankruptcy Brazilians. The detailed study of the 
management tools linked to the history of national slumps and the analysis of 
business conduct that led to both bankruptcy and the rise resulted in the presentation 
of a program of solutions directed to the current moment to reduce this rate. It is 
concluded that, these actions, applied correctly, take the company beyond the 
restructuring, a financial surplus.  

Keywords: Slump; Economy; Management; Costs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Na TV, rádio, jornais, entre outros meios de comunicação, o assunto principal 

é: crise! Com base em dados recentes a taxa de desemprego chegou a 14,7%, a 

inflação cresce desenfreadamente, e a politica segue instável. Somando esses fatos, 

é comum que surja duvidas, ainda mais quando se trata de empreendedores, pois 

estes estão em terreno incerto. Administrar é tarefa complexa pois, o profissional 

além de estar atento ao cenário externo, que pode influenciar diretamente a 

empresa, ele deve também manter-se vigilante às áreas de gestão de seu próprio 

empreendimento, pois isso definirá seu futuro. 

Pensando nisso, é necessário definir enfim, o que é uma crise, entender se 

seu negocio se enquadra nesta situação, aprender com erros passados, absorver 

atitudes positivas de outras empresas, e identificar suas falhas para não as cometer 

também, podendo então utilizar da melhor maneira possível as ferramentas de 

gestão.   

Sendo assim, as pesquisas realizadas foram embasadas com o intuito de 

otimizar ferramentas de gestão para que elas possam auxiliar empresas de 

pequeno, médio e grande porte que estejam sentindo os efeitos dessa, que é a pior 

crise econômica no Brasil em anos. 
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1.1 PROBLEMÁTICA 
 

Ao fim do segundo semestre de 2014, se iniciou uma época de recesso 

financeiro em escala nacional. Provocada pela instabilidade e dificuldades politica. 

Já que foi eleito um presidente com pouco mais de 50% de aprovação, e isso 

provocou a insatisfação e falta de confiança de países parceiros comerciais, 

resultando em falta de investimento e capital estrangeiro. Assim, a crise tornou 

proporções maiores do que se esperava e desde então acarreta números negativos 

e falência e fechamento de diversas empresas. 

Feito isso, naturalmente todo e qualquer administrador teme o futuro incerto 

de sua organização. Em meio a alta concentração de informação é comum sentir-se 

confuso e assustado em relação a como atuar. 

Sendo assim, a pesquisa responderá a seguinte questão: 

 Como é possível desenvolver uma gestão de qualidade utilizando de 

ferramentas disponíveis em período de crise econômica? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 
O objetivo se fez baseado na ideia de otimizar ferramentas de gestão, para 

desenvolver profissionais preparados para uma administração eficaz de uma 

empresa, tornando desta forma o período de crise um momento de oportunidade, 

visando superar as adversidades e se fortalecer. 

Será crucial identificar formas de crescimento com base em analises na 

conduta de outras organizações, tanto os acertos quanto as falhas. Por fim, formular 

uma cadeia de boas práticas para um excelente resultado administrativo. 

 
 

 1.2.2 Objetivo Específico  

 
Esse projeto tem como objetivo específico mostrar aos gestores que é 

possível recuperar uma empresa tomada pela crise usando ferramentas disponíveis 

na administração. 

Também será apresentado um plano de boas práticas para auxilia-lo e 

direciona-lo para que sejam alcançados bons resultados e, o mais importante, a 

recuperação da empresa. 
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   1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 

Com base na problemática, que expõe a situação atual do país e o fogo 

cruzado em que se encontram as organizações, as pesquisas foram trabalhadas 

com o intuito de sanar duvidas desenvolver e aprofundar conhecimentos e práticas. 

A delimitação do tema pode ser respondida através de duas perguntas: Para 

quem? Como? 

A respeito da primeira pergunta, o tema é direcionado para gestores 

brasileiros que se encontram em dificuldade devido à crise. 

Isso será feito através do desenvolvimento das ferramentas de gestão 

disponíveis, e a demonstração de praticas que podem ajudar a empresa nesse 

período. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O tema desenvolvido é de grande importância, já que é inevitável o fato de 

que o país passa por uma crise que afeta distintos setores econômicos, o que tem 

sido uma das maiores preocupações do brasileiro, além de assombrar desde micro a 

macroempreendedores. E a previsão é de uma melhora em longo prazo, devido à 

extrema ligação da crise Econômica ao macroambiente "Política”.  

 
“Quando a situação econômica melhora de alguma forma o político é bem 
avaliado. Está dando os incentivos corretos. Vamos tentar arrumar essa 
economia, porque com a crise ninguém ganha, todos perdemos. É essa 
visão um pouco mais otimista. Não quer dizer que vamos resolver todos os 
problemas em 2017. O cenário de curto prazo reflete esses problemas tão 
grandes da nossa economia” Economista Sílvia Matos para o portal 
agenciabrasil.ebc (2016) 

 

A pesquisa trará uma solução realista, já que terá como base exemplos de 

grandes negócios, deixando claros os erros a serem evitados e acertos que 

precisam ser seguidos. A economia tem como um dos pilares, novas ideias:·. 

"A dificuldade real não reside nas novas ideias, mas em conseguir escapar 
das antigas”  
John Mayanard Keynes Economista Britânico em sua obra The General 
Theory of Employment, Interest and Money (1936) ··. 

O trabalho traz um projeto de solução para uma problemática atual, e real. 

Podendo ser usada como alívio nessa má fase. Fazer da crise não apenas um 

problema, como uma aliada ao crescimento.  

 

 
"Quando escrito em chinês a palavra crise compõe-se de dois caracteres, 
um representa perigo e o outro representa oportunidade" John Kennedy 
Reports and Documents of the United States Congress (Vol. 24) (1958). 
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3     MÉTODO 
 

O trabalho foi feito com pesquisas e explorações, cujo objetivo foi aprofundar 

e solucionar uma temática que muitas corporações passam nos dias de hoje. Para a 

obtenção de informações utilizamos o meio bibliográfico. 

Por meio da análise dessas informações, esse trabalho consistiu em 

comparações do saldo financeiro entre empresas de diferentes ou do mesmo ramo. 

Esses estudos permitiram a obtenção dos resultados, levando assim, a pessoa 

jurídica ao superavit econômico em tempos de crise. 

Por fim, em relação ao registro da parte prática do projeto, a estrutura textual 

utilizada foi a Descrição Expositiva de Técnicas com a exibição sequencial das 

atividades empresariais e métodos a serem tomados a fim de obter um saldo 

positivo em meios econômicos. 

                        

                                        

3.1 METODOLOGIA 
 

Cronograma 
 

 Formação do grupo: 08 de fevereiro de 2017; 

 Inicio das pesquisas: 12 de fevereiro de 2017; 

 Início da formatação da parte escrita: 04 de março de 2017; 

 Término da parte escrita: 10 de agosto de 2017; 

 Inicio da montagem de slides: 12 de agosto de 2017 

 Ensaios da Apresentação; 
 
 
 
 
 
   

   3.2 ÁREAS DE REALIZAÇÃO 

 
   Este estudo foi realizado na ETEC Jorge Street em São Caetano do Sul, 

São Paulo, pelos alunos do Curso Técnico de Administração. 
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4 CRISE 

 
Antes de abordar o tema, é necessário entender o real significado do termo 

crise. Do que realmente a crise se trata? Em que áreas ela interfere?  

Quando essas e outras questões são respondidas, achar a solução para o 

problema se torna algo mais fácil e possível. 

O termo crise tem origem no latim Crĭsis, que representa 'momento de 

mudança súbita, crise', e no grego krísis,eōs , se referindo à 'ação ou faculdade de 

distinguir, decisão, momento difícil'. Segundo o dicionário Michaelis, crise é 

”Momento em que se deve decidir se um assunto ou o seguimento de uma ação 

deve ser levado adiante, alterado ou interrompido; momento crítico ou decisivo 

Estado em que a dúvida, a incerteza e o declínio se sobrepõem, temporariamente ou 

não, ao que estava estabelecido como ordem econômica, ideológica, política 

etc. Ausência ou deficiência de algo; carência, escassez, falta”. 

Focando na área econômica, a crise capitalista se dá quando um país se 

torna incapaz de controlar fatores como a alta da inflação sem que as ações 

prejudiquem a produção de bens e serviços, como também a sua comercialização e 

também o consumo. O termo aplica-se a variadas situações em que instituições ou 

ativos financeiros rapidamente se desvalorizam.  

A economia acontece em ordem cíclica e alterna etapas nas quais se 

expande e etapas nas quais se contraem, essas oscilações são chamadas de ciclo 

econômico. Um ciclo econômico tem quatro fases: 

 "Boom" - quando a atividade econômica atinge o seu auge; 

 Depressão - quando há queda dos indicadores; 

 Recessão - quando a depressão passa de dois trimestres (consecutivos) 

 Estagnação - quando os inicia novamente o ciclo, com os índices começando 

a subir. 

Uma crise econômica acontece no momento da depressão, podendo ser uma 

crise geral, afetando todos ou apenas alguns setores. Muitas crises financeiras 

foram associadas a corridas aos bancos, nos séculos XIX e XX, e aconteceram 

durante períodos de recessão. Já outras são associadas ao estouro de uma bolha 

financeira, onde há uma quebra do mercado de ações. 
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5 HISTÓRICO DE CRISES NACIONAIS 

 
 

 

 
 
 
 

Desde o inicio da história do Brasil, o país passa por crises financeiras. Isso 

faz parte de toda a evolução e crescimento da nação, até por que é nesse momento 

que surgiram novas ideias, propostas, oportunidades e aprendizados que mudaram 

o cenário econômico. 
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5.1 A PRIMEIRA CRISE DE 1822 – A GRANDE CRISE DA 
INDEPENDÊNCIA 

 
Logo quando D. Pedro proclamou a independência, o país já nasceu marcado 

pela superação. 

O problema iniciou-se em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, sob 

apoio integral da Inglaterra na época extrema líder do mercado financeiro mundial 

Por gratidão, Portugal abriu os portos ás „‟Nações Amigas‟‟, ou seja, a taxa 

aduaneira para produtos britânicos era de apenas 15% comparado com os outros. O 

que fez os países da concorrência predatória de produtos estrangeiros, escolherem 

outros negócios. 

A baixa nas exportações de 40% em sete anos piorava, com o crescimento da 

população que por ano aumentava 1,3%. 

Na política, a liderança era exercida por D. Pedro I, que estava inseguro com 

relação ao futuro do país, já que havia acabado de declarar independência. 

Essa crise teve uma grande duração, mais ou menos cerca de duas décadas, 

contando com problemas não só econômicos e sociais como políticos. 

Alguns conservadores queriam a colonização de volta. O príncipe, por sua 

vez, não tinha moral devido ás falências ás contas públicas. Com a criação de uma 

constituição o problema ficou ainda maior, levando á diversas revoltas pelo país.  

Após momentos duradouros de tensão, marcados por protestos por todo país, 

parecia surgir oportunidades de solução. O café produzido em São Paulo e no Rio 

de Janeiro foi ganhando força no quesito exportação, e esse se tornaria por décadas 

o principal produto do país. As plantações e exportações foram se ampliando para 

todo o território, equilibrando novamente a balança comercial. Na política, o 

parlamento usa forte pressão e consegue dar o golpe da maior idade, declarando D. 

Pedro II de 14 anos como rei. Assim, o advento do segundo reino coincidia com a 

supremacia do café.  
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5.2 CRISE DE 1929- DO CAFÉ A INDUSTRIALIZAÇÃO 
 

Em 1929, não só os Estados Unidos como o mundo inteiro sentiu a quebra da 

bolsa de Nova York. Inclusive o Brasil, já que 70% de sua exportação, o café, estava 

sendo vendido á menos de 1/3 do valor. Em 1931, as sacas de café foram 

queimadas, a mando do atual presidente, Getúlio Vargas, em um ato desesperado 

devido à altíssima desvalorização do produto.  

 

   O gráfico demonstra a alta queda que o valor da saca de café teve, gradativamente, indo de seu auge em agosto de 1929, 

200.000,00 réis, para 21.000,00 réis seu pior valor em janeiro de 1930. 

 

Os produtores e camponeses, não tinham mais direito de exercer sua 

principal atividade, saindo do campo e indo para a área urbana de São Paulo, 

apenas aumentando o crescente desemprego e a busca por uma nova opção de 

renda. O que apenas piorou durante a segunda guerra mundial, onde os 

compradores se viam em meio á uma matança desesperada.   

Nesse momento, a dependência que o Brasil mostrava pela exportação, 

trouxe um enorme desequilíbrio na balança econômica. O valor arrecadado com a 

exportação era usado para importação de produtos industrializados, já que pouco, 

além de café era produzido aqui. Dessa forma, a dívida nacional aumentava 

deliberadamente, enquanto não entrava dinheiro suficiente para a quitação da 
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mesma. Além disso, a inflação estava em alta, já que a moeda brasileira se 

desvalorizava ao ponto que a libra esterlina se engrandecia.   

Ao analisar a situação, o então presidente Getúlio Vargas, encontrou uma 

possibilidade de desenvolvimento econômico na criação de empresas estatais, e em 

forte investimento no parque industrial brasileiro.  A economia cafeeira, embora em 

decadência, gerou os recursos necessários para impulsionar a industrialização.  

O projeto do governo baseava-se principalmente na substituição dos 

produtos. Assim os consumidores sem acesso aos produtos estrangeiros, 

representavam um mercado cativo para as empresas nacionais. Logo, mesmo com a 

crise externa, a produção industrial local pôde crescer rapidamente. 

Também, nesse momento o processo de nacionalização da economia se 

fortaleceu.  A desvalorização da moeda, em decorrência da crise, encarecia as 

mercadorias estrangeiras e representava um estímulo para a incipiente indústria 

local. Muitos cafeicultores que conseguiram sobreviver à crise começaram a investir 

no setor industrial.  

O governo também reforçou a tendência estatizante e nacionalista na 

economia brasileira. Com a criação de estatais como, a Companhia Siderúrgica 

Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, o BNDES, e a grande Petrobrás.  

As mudanças drásticas, da economia durante essa crise fez com que a 

agricultura e exportação deixassem a liderança do mercado nacional, dando lugar às 

indústrias e empresas estatais, que além de criar vagas de emprego, ajudou 

diretamente no processo de reerguer o Brasil.  
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5.3 CRISE DE 1968- O MILAGRE ECONÔMICO  
 

Essa crise traz um fato curioso, já que inclui tanto, o auge do PIB no Brasil, 

como também trouxe o aumento da desigualdade devida à alta da inflação.  

 

O início se deu no governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, 

quando o Brasil passou por um acelerado crescimento econômico baseado no Plano 

de Metas, a partir do qual se pretendia dar conta de cinquenta anos de progresso 

em apenas cinco. Como esperado, o plano exigiu demais de um país frágil e 

despreparado para essa alavancagem, fazendo com que ao final do governo, uma 

forte pressão inflacionária seja sentida no país. Esse problema foi se agravando até 

o golpe militar de 1964 onde os déficits do governo se elevaram de tal forma que o 

resultado foi uma forte inflação de demanda. 

 

Durante o Golpe Militar foi criado o Programa de Ação Econômica do 

Governo, conhecido por PAEG, que tinha por objetivo, combater a inflação. Para 

isso, seria necessária a expansão da até então pequena indústria de base. Para 

evitar que o aumento da produção de bens industriais de consumo final, provocasse 

um aumento insustentável nas importações brasileiras.  

 

Após quatro anos de trabalho, o objetivo de expansão de capital foi 

alcançado, fazendo com que de 1968-1973 o PIB brasileiro tivesse uma taxa média 

de 10%%, em contrapartida, a inflação oscilava entre 15% e 20% por ano. 

Provocando uma grande concentração de Renda e uma clara e gritante 

desigualdade pela população.  

 

As maiores nações produtoras de petróleo ofereceram empréstimos, a 

relativos baixos juros. O Brasil por sua vez, buscava ampliar sua poupança interna, e 

seguia o conceito de que não deveria adotar políticas de distribuição de renda 

acumulando bens, já que as classes de renda mais elevada poupavam mais que as 

de baixa renda. Assim, segundo essa teoria, se a renda nacional fosse dirigida aos 

mais pobres, a poupança interna cairia (baseado no princípio econômico de que a 

propensão para consumir é maior nas classes de renda mais baixa). 
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Essa teoria fez com que o salário mínimo real, apesar de cair menos do que 

no período entre 1964 e 1966, quando sofreu uma diminuição de 25%, baixou mais 

15% entre 1967 e 1973.  

 

Em 1971 houve o crash, ou seja, grandes problemas na bolsa de valores 

nacional, impulsionada pela forte inflação que chegava a 400% causando grande 

euforia de investidores. Não há a data exata em que houve uma quebra, mas sabe-

se que este fato é inegável.  

 

O crash se formou devido ao sentimento de desconfiança que se gerou após 

sua ocorrência, agravado pelas crises do petróleo na década de 1970, e da dívida 

externa no início da década seguinte, o mercado brasileiro só iria se recuperar 

paulatinamente nos anos 80.  

 

O fim do Milagre Econômico não é dos mais positivos, já que o Brasil 

continuou aumentando sua dívida no exterior que chegou a 90 bilhões, enquanto 

sua inflação teve o pico de 34,5%. O problema se agravou até chegar uma provável 

solução: O Plano Collor.  
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5.4 CRISE DE 1990- PLANO COLLOR 
 

O Plano Brasil Novo ou como é conhecido popularmente o Plano Collor, esse 

pode ser dividida em duas etapas. 

Fernando Collor de Mello ganhou as eleições de 1989 com grande aprovação, 

já que os eleitores viam esse jovem como uma oportunidade de crescimento 

econômico, e então se aliviar com altíssima inflação que já vinha se prolongando por 

anos. 

O presidente, logo anunciou seu pacote de modernização administrativa e 

vitalização da economia, para a alegria e esperança através do plano Collor I, que 

previa, entre outras coisas: a volta do Cruzeiro como moeda, o congelamento de 

preços e salários, bloqueio de contas correntes e poupanças no prazo de 18 meses, 

além da demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos. O plano tinha 

como objetivo atacar a inflação em três frentes: redução do excesso de liquidez 

(dinheiro circulando incentivava a alta de preços), corte de déficit público (excesso 

de gastos do governo) e desindexação (mecanismo que reajusta automaticamente 

os preços acompanhando a inflação passada). 

O plano realizou-se por meio do: Bloqueio Bancário, ato que marcou a 

população, se deu por meio do „confisco‟ da poupança, que bloquearia por 18 meses 

os valores dos investimentos acima de NCz$ 50 mil. A lógica era que, “tirando” o 

dinheiro de circulação, haveria menos pressão inflacionária; A troca da moeda, o 

cruzado novo foi substituído pelo cruzeiro; A Abertura Comercial, quando havia certa 

liberdade de negociação com o comércio exterior, o nacional deveria melhorar a 

qualidade de seus produtos além de abaixar os preços, para conseguir se igualar 

aos seus concorrentes; Desindexação, as mudanças estabeleceram que contratos 

não pudessem mais usar a inflação para correção monetária em prazos inferiores há 

um ano. Assim, ao aumentar os preços, essa indexação “carrega” para frente essa 

inflação passada; e por fim, o ajuste nas contas públicas, onde servidores seriam 

demitidos em massa, e o inicio da privatização, reduzindo a quantidade de dinheiro 

que o governo “despeja” em circulação para pagar suas próprias contas. 

Mas na realidade, o plano falhou, causando uma das maiores recessões da 

historia do Brasil e assim milhares de brasileiros estavam desempregados, a inflação 
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continuava a crescer, além da surpresa que trabalhadores e empresários, tiveram 

com o confisco em suas contas bancárias. O governo chegou a bloquear em moeda 

nacional o equivalente a oitenta bilhões de dólares. Provocando extrema 

insatisfação do povo. 

   O fracasso do Plano Collor I no controle da inflação se da à falha do 

governo Collor de controlar a remonetização da economia. O governo facilitou a 

contribuição para o aumento do fluxo de dinheiro, além de facilitar o pagamento das 

dividas do governo com o uso do velho cruzado, criando uma forma de "brecha de 

liquidez", que foi plenamente explorada pelo setor privado isso tudo causou o 

fracasso desse primeiro projeto.  
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 5.4.1 Plano Collor II 

 

Devido ao fracasso do primeiro plano do então Presidente Fernando Collor, 

foi feita uma segunda tentativa que ficou conhecida como Plano Collor II. 

 

Anunciado em 31 de janeiro de 1991, o plano tinha o objetivo de controlar as 

altas de preços e estimular a indústria nacional, que estava em plena decadência 

assim encarando o maior de seus inimigos, a hiperinflação estabilizada há tempos. 

 

As medidas tomadas para a execução do projeto se dão pelo Congelamento 

de Preços e Salários, quando o Ministério da Economia reavaliou os valores 

nacionais e então, trouxe mudanças drásticas como soluções, como por exemplo, a 

fixação do salário mínimo. 

 

Entre as medidas, pode-se também ressaltar a desindexação que tinha por 

objetivo limitar a aplicação de indexadores nos contratos de fornecimentos de bens, 

serviços e obra, e financeiro; também a Introdução da Taxa de Referência de Juros; 

Entre as 10 medidas tomadas com o objetivo de assegurar a meta de equilíbrio 

fiscal; o destaque foi o ajuste de tarifas públicas; e por fim, a troca do "Overnight" 

pelo Fundo de Aplicações Financeiras.  

 

Esses mecanismos, juntamente ao retorno da negociação da dívida externa, 

permitiram a entrada de maiores recursos externos ao país, assim, preparando o 

Brasil para a futura aplicação do Plano Real.  
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5.4.2 Plano Real  

 

O Plano Real foi a solução econômica da redução da inflação, que assolava 

todo o país chegando até 46,58% ao mês. Foi quando alguns dos melhores 

economistas do Brasil se reuniram, formando este novo projeto que traria a 

consolidação da moeda que o País utiliza até hoje. 

 

O objetivo era estabelecer regras de conversão e o uso de valores 

monetários, iniciar a desindexação da economia, e determinou o lançamento de uma 

nova moeda.  

 

O Plano se mostrou tão eficaz que atingiu o alvo de reduzir a inflação, 

ampliando assim o poder de compra do consumidor, aumentando assim sua 

satisfação e a remodelação dos setores econômicos nacionais, ampliando os 

horizontes empresariais brasileiros. 

 

Essa era do Real segue firme até hoje, sendo sobrevivente de diferentes 

governos e diversas crises, como a crise do México (1995), a crise Asiática (1997-

1998), a crise da Rússia (1998), A crise da Argentina (2001), A crise do 11 de 

Setembro (2001), a crise do Apagão (2001), e a crise Americana (2008). Nenhuma 

dessas causou grande impacto à Economia Brasileira. Na pior das circunstâncias a 

mudança se dava por um aumento de juros nos Bancos Nacionais. O maior dos 

problemas não viria de crises de Escala Mundial, mas sim do próprio território, o 

temível terremoto econômico que chegaria em 2015.  
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5.5 CRISE DE 2015- O TERREMOTO ECONÔMICO  
 

No primeiro trimestre de 2008, a economia brasileira caminha relativamente 

bem, com uma política monetária prudente, renda e investimentos crescendo e 

também com o real se valorizando em relação às principais moedas do mundo, 

porém no final do segundo semestre desse mesmo ano, ocorre a crise financeira 

mundial e em uma tentativa de combater os efeitos dessa crise o governo brasileiro 

incentivado pelo boom das commodities, encorajou as exportações e estimulou a 

liberação de crédito pelos bancos públicos (ex: BNDES) como principal ferramenta 

de expansão de crédito para financiar o desenvolvimento, criando milhões de 

empregos. Essa medida a primeira instancia funciona, mantendo preços e inflações 

sob controle, favoreceu a distribuição de renda e a expansão do consumo. 

Programas sociais foram expandidos e o salário mínimo aumentou 72,31%, de 2003 

a 2014. Em 2010 era registrado o maior crescimento do PIB desde 1986, uma taxa 

de 7,5%, fazendo com que o Brasil chamasse atenção do resto do mundo. 

Em 2011, Dilma Rousseff assume a presidência e sua equipe de economia 

decide intensificar a política de créditos do governo anterior, adicionando outros 

elementos que contrariavam padrões. Desse modo, a Nova Matriz Econômica é 

oficializada e possui cinco pilares: política fiscal expansionista, juros baixos, créditos 

baratos oferecidos por bancos públicos, cambio desvalorizado e aumento das tarifas 

de importação, na intenção de estimular a indústria nacional. O governo acreditava 

que um pequeno aumento na inflação geraria aumento econômico. Mas o estímulo 

ao consumo e a forte demanda por produtos não foram acompanhados pelo 

crescimento na produtividade. A indústria brasileira foi a primeira a dar sinais de que 

talvez, não desse certo, mas calma, vamos ver isso no decorrer dessa história. 

No inicio de 2012, o governo ameaça os bancos privados que não queriam 

baixar os juros usando bancos estatais para liberar o empréstimo com pouquíssimas 

taxas, fazendo com que aumentasse o consumismo e endividamento da população, 

já que o governo acreditava que estes eram os combustíveis do crescimento 

econômico, porém, a soma dessas medidas gerou o aumento da inflação de preços 

em 12%, o que passou a incomodar. Nesse mesmo ano o governo decide revogar 

contratos com empresas de geração e transmissão de energia a fim de fazer novos 
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contratos com tarifas menores, mas sem as geradoras e transmissoras as 

distribuidoras não tem para onde recorrer a não ser às fontes de energia de curto 

prazo, com as quais a negociação ficou difícil já que os preços oferecidos eram 

muito maiores do que das empresas que ficaram sob intervenção do governo, 

fazendo com que as distribuidoras ficassem desabastecidas e endividadas. O 

dinheiro de impostos começa a ser repassado ás distribuidoras, garantindo 

artificialmente a política de tarifas baratas. Nesse jogo, o endividamento do governo 

aumenta.  

O governo concede “benefícios” a aeroportos e poços de petróleo, mas tabela 

o lucro permitido e impõe regulamentações sem sentido, fazendo com que os 

investidores não se interessem. 

Como se não bastasse, acontecia nessa época um enorme esquema de 

corrupção na Petrobras, que se tornou a empresa mais endividada do mundo, já que 

o governo forçava a venda da gasolina para as distribuidoras com o preço abaixo do 

qual ela foi importada e também a produzir com uma porcentagem de insumos 

fabricados no Brasil, o que destroçou o capital da empresa. 

 

O Tesouro, endividado, passa a emitir títulos que pagam o valor da taxa 

SELIC e repassa dinheiro para o BNDES, esse dinheiro seria usado como 

empréstimos para outras empresas a juros abaixo de 5%. Essa política não era 

apenas inflacionária como ainda afetava as contas públicas, fazendo com que a 

divida crescesse. Atrelado á isso, o Banco do Brasil e Caixa econômica 

disponibilizavam empréstimos para pessoas físicas e jurídicas a juros também 

baixos, essa medida além de pressionar a inflação de preços, fez com que o 

endividamento das famílias alcançasse nível recorde. 

 

Para equilibrar as contas públicas, que estavam sobrecarregadas devido aos 

empréstimos do BNDES, o governo passa a fraudar seus registros contábeis, 

conhecido como “pedaladas fiscais”. A inflação muitas vezes ultrapassava 6,50%, e 

não se mantinha na meta de 4,50% estabelecida pelo Banco Central. 
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O descontrole das contas públicas, a inflação de preços continuamente alta e 

o tabelamento de lucro nos serviços de concessão, levaram os empresários a 

reduzir investimentos, já que esses estavam em queda há sete semestres 

consecutivos. Os investidores estrangeiros, percebendo as fraudes governamentais, 

ameaçam acabar com os investimentos no país, como consequência disso, a taxa 

de cambio dispara fazendo com que o dólar que antes estava em R$ 1,65, 

aumentasse para R$ 3,60 meados de agosto de 2015, aí então, a moeda brasileira 

desvalorizou de vez. 
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O Tesouro Nacional corta os repasses às distribuidoras de energia, levando 

ao reajuste das tarifas que chegaram a 70% em São Paulo e Porto Alegre, também 

nesse momento a Petrobras decide recompor seu caixa, que estava devastado 

graças à corrupção e por vender a gasolina com preços mais baixos que o custo da 

importação, então o preço da gasolina disparou. Essa sequencia de acontecimentos, 

culminou no aumento da taxa de inflação a níveis altíssimos, o IPCA chegou a 9,6 

em julho de 2015.  

 

O aumento dos combustíveis e das contas de luz obrigaram as empresas, 

estabelecimentos comerciais e outros ofertantes de serviços a repassarem esses 

custos aos seus preços, e com o aumento dos preços, as vendas caíram, e sem 

vendas não há lucro. 

O Banco Central, que havia se mantido submisso até o momento, numa 

tentativa de recuperar sua credibilidade volta a “controlar” os altos preços, 

aumentado a taxa básica de juros repetidas vezes, essas taxas dobraram em dois 

anos. Essa tentativa restringiu o crédito, e consequentemente a renda nominal. 
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No entanto, a carestia que é decorrência principalmente da desvalorização 

cambial e do reajuste de preços feitos pelo governo, fez com que o aumento da taxa 

SELIC fosse inofensivo. A situação que vigorava era: renda estagnada e preços que 

só aumentavam gerando a queda da renda real da população. Os constantes 

aumentos dos juros, ao invés de ajudarem, afetaram severamente os investimentos 

e consumo. 

Com os preços altos, renda baixa, e endividamento volumoso da população 

as vendas o varejo e de automóveis sofrem uma queda brutal. As indústrias, que já 

vinham diminuindo os últimos quatro anos, encolhem, o PIB da indústria caiu 6,2% 

em 2015, com resultado ainda pior na indústria da transformação, que mostrou 

retração de 9,7%. O desemprego aumenta, fazendo com que as famílias 

endividadas não conseguissem quitar suas dividas, encarece muito o pagamento da 

dívida e amplia o risco de calote. O PIB de 2015 chegou a 5,9 trilhões de reais. O 

PIB per capita foi de 28.876 reais, o que aponta uma queda de 4,6% em relação aos 

dados de 2014. Esse é o resultado de uma crise de confiança, queda de 

investimentos e de instabilidade política de acordo com o economista Júlio Hegedus. 
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O ano de 2015 chega ao fim com os investimentos que tiveram a pior 

contração trimestral desde 1996, a confiança do consumidor é a menor em 13 anos, 

os empresários se encontram pessimistas e se intenção de investir. 

 

 

 A soma era péssima: preços altos, desemprego aumentando, renda em 

queda, um empurrãozinho da desvalorização cambial e o pior, sem previsões 

otimistas para 2016 já que diferentes agências e economistas estimam que o PIB 

deva sofrer uma nova queda neste ano. O Banco Central estima que a queda seja 

de 3,45%. Em um ranking de crescimento de 32 países, a agência classificadora de 

risco brasileira Austin Rating situou o Brasil na 30° posição, apenas à frente da 

Venezuela e da Ucrânia. A agência estima que a queda em 2016 deva ser de 2,9%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Informações adicionais: 

Commodities: podem ser definidas como mercadorias, principalmente de gêneros agrícolas 

e minerais, que são produzidas em larga escala e comercializadas em nível mundial. Seus 

preços são definidos pelo mercado internacional. As commodities são produzidas por 

diferentes produtores e possuem características uniformes. Geralmente são produtos que 

podem ser estocados por um determinado tempo sem perder a qualidade. As commodities 

se caracterizam por não ter passado por algum processo industrial, ou seja, são geralmente 

matérias-primas. Existem quatro tipos de commodities: agrícolas, minerais, financeiras e 

ambientais. 

As principais commodities produzidas e exportadas pelo Brasil são: petróleo, café, suco de 

laranja, minério de ferro, soja e alumínio. 

Fonte: www.suapesquisa.com 

 

Tesouro Nacional: Tesouro Nacional, Fazenda Publica ou Erário Publico representa o 

conjunto dos meios financeiros à disposição de um Estado. 

Fonte: www.wikipedia.com 
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5.6 2016- O ANO QUE CONDENSOU TODAS AS CRISES 
 

Muito além da crise econômica, 2016 teve que digerir Impeachment, 

escândalos no congresso e manifestações de rua. 

O macroambiente não estava nada propenso a melhoras, como já era 

previsto em 2015. Um dos sintomas da crise é a forte recessão econômica, que é a 

pior da história do país.  Pelo segundo ano consecutivo o Brasil apresentou o pior 

resultado da economia já registrado, o PIB bateu 3,6%, em 2015 a economia 

contraiu-se em cerca de 3,8%%. 

 Muito rapidamente, a situação econômica brasileira decaiu já que em 2010 

era registrado o maior crescimento em 20 anos, uma taxa de 7,5%. Em setembro de 

2016, a taxa de desemprego chegava a 11,8%, atingindo 12 milhões de brasileiros. 

A população, desempregada, não parava de crescer o que resultou na queda do PIB 

per capita também. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recess%C3%A3o
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Em 2016 os efeitos da crise econômica foram amplamente sentidos pela 

sobrecarga nos serviços públicos e pela população, que precisou adaptar-se para a 

nova realidade financeira. Dados de uma pesquisa realizada pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI) no ano, 48% dos entrevistados passaram a usar mais 

transporte público e 34% deixaram de ter plano de saúde. O agravamento da crise 

econômica levou 14% das famílias a trocarem a escola dos filhos de particular para 

pública em junho, com percentual superior aos verificados em 2012 e 2013, antes da 

crise. Além disso, 78% dos consumidores trocaram produtos por similares mais 

baratos, 80% preferem esperar liquidações para encontrar os produtos mais e 78% 

compram apenas em caso de necessidade. 

A certeza que se tem é que a situação econômica de 2016 é extensão de 

uma série de problemas iniciados em 2008 e que eclodiram em 2015. 

Após a crise internacional de 2008, o governo estimulou o consumo interno 

para evitar uma recessão econômica no país, também foi ajudado pelo cenário 

externo, pois as commodities estavam com preços altos, e o Brasil é um grande 

exportador de matéria-prima, porém a situação das contas públicas se deteriorou e o 

cenário externo também piorou. A desaceleração da economia chinesa levou a uma 

queda brusca no preço das commodities. O minério de ferro diminuiu de US$ 187,18 

a tonelada, em fevereiro de 2011 para US$ 37 em dezembro de 2015. O petróleo 

perdeu mais de 60% de seu valor e encerrou 2015 abaixo de US$ 40 o barril, o 

menor nível desde 2003, refletindo também o excesso na oferta do produto. 

“Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo”, para Carlos 

Primo Braga, ex-diretor do Banco Mundial, um dos grandes erros cometidos pelos 

líderes políticos brasileiros foi focar demais no consumo e esquecer-se da 

produtividade. “No Brasil, nos primeiros dez anos deste século, o salário real 

aumentou mais que a produtividade. Isso pode ser bom do ponto de vista da 

distribuição de renda, mas não é sustentável no longo prazo. Vários problemas 

foram se acumulando e resultaram na crise que estamos vivendo”, afirmou. 

Além do problema de consumo e endividamento interno, pouca produtividade 

e diminuição do preço das commodities, o Brasil também se vê em meio á um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Nacional_da_Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_Nacional_da_Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_sa%C3%BAde
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problema fiscal, já que as empresas, em um período de incertezas, embolsaram o 

dinheiro que não foi usado em tributos, com medo de investir. 

“Isso acabou não dinamizando a economia como se esperaria. A 

contrapartida foi um problema de receita fiscal, já que o governo deixou de arrecadar 

um montante expressivo”, aponta Bruno de Conti, professor de economia da 

Unicamp.  
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6 O IMPACTO DA CRISE NO PAÍS E NAS ORGANIZAÇÕES 
 

Todo país já passou ou passará por grandes crises financeiras, crises essas, 

que causam um tremendo desequilíbrio nas empresas nacionais e multinacionais 

instaladas neste território. Esses momentos se tornam assustadores aos 

empresários, sendo um grande indicativo do macroambiente de que algumas 

mudanças serão necessárias.  

Em escala nacional, toda e qualquer crise traz certo abalo político. Isso se 

deve a necessidade de tomadas de decisões que podem tanto, alavancar a nação 

nesse momento como terminar de afundar a economia. Já dentro de toda empresa 

as decisões governamentais tomadas, geralmente representam drásticos cortes de 

custos, e falta de capital sendo obrigado a segurar investimento e evitar grandes 

riscos. 

O PIB nacional é um dos melhores indicativos, quando está em crescimento é 

garantida a maior rotatividade de capital aumentando o consumo e assim fazendo 

esse ciclo da economia se desenvolver fortemente. O contrário também é 

verdadeiro, já que na queda do PIB os resultados também são negativos.  

O IBGE traz a atualizada lista de ocupação demonstrando a porcentagem de 

desempregados em relação aos ativos. O índice de desemprego é um dos elos do 

ciclo vicioso, já que representa a queda de produção, aumento de inadimplência, 

que por sia vez causará mais demissões.  

Principalmente dentro das organizações, há uma grande atenção referente ao 

aumento do dólar, sendo a principal moeda do mundo, muitas transações 

internacionais são feitas pelo dólar e essa desvalorização da moeda local em 

relação à moeda americana reflete em prejuízos. Contando é claro, que se o forte 

organizacional for a exportação esse é um ótimo momento financeiro! 

 

Além disso, uma crise financeira de escala nacional implica em uma alta 

inflação, que está sempre acompanhada de um momento de incertezas, atinge 

diretamente o consumidor final. 

É nesse momento em que as pessoas físicas e pessoas jurídicas buscam 

crédito nos bancos, buscando uma solução, uma opção de aumentar o capital. Mas 

a crise acaba também atingindo esse setor, e é exatamente isso que a taxa Selic 
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demonstra, é nela que os bancos se apoiam para criar as taxas de juros referentes a 

empréstimos, consignações e investimentos. Dificultando a aquisição dessa ultima 

alternativa. 

As dificuldades claramente afetam as empresas, o mercado, o país entre 

outras áreas. O importante é analisar a situação à distância e se precaver. Mas, 

como descobrir se a sua empresa está passando por esse momento conturbado?  
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7 COMO IDENTIFICAR QUE SUA EMPRESA ESTÁ ACOMETIDA POR 
UMA CRISE? 

 
 Em todos os jornais e programas de rádio e televisão o assunto é o mesmo a 

crise financeira, especialistas trazem perspectivas assombrosas e cada vez mais se 

vê o desemprego. A situação é a mesma atingindo desde o micro até o macro 

empreendedor. Sendo assim, a dúvida se instala e por meio de simples passos, será 

fácil descobrir se sua organização vem sendo acometida pela crise.  

Para isso é necessário estar atento, um bom gestor, está sempre atualizado 

em suas análises referente à empresa. Fazendo boas comparações com anos 

anteriores, obtendo tanto metas realistas e positivas como as alcançando, possuindo 

certa margem de possibilidades financeiras. Dessa forma, será possível reconhecer 

o problema desde muito cedo, arrancando o mal pela raiz. Há um grande perigo 

caso encontre: 

 

Prejuízos Sucessivos- Durante a análise pode-se entender que há certa 

regularidade em prejuízos tanto em certas negociações como nas vendas. As 

vendas diminuíram significativamente? A porcentagem de lucro vem diminuindo 

gradativamente? Esse é um ponto para estar alerta, até por que, o que será da 

empresa que não entra capital? 

 

Acúmulo de Passivos Tributários- Este é um ponto de extrema importância, o 

setor contábil deve estar sempre alerta em relação ao pagamento em dia, das taxas 

e impostos, já que na falha desses, os prejuízos para a organização apenas 

crescem. Deve ser analisado, o quanto a dívida, nesse setor em especial, está 

aumentando? Há certa dificuldade em efetuar esses pagamentos em dia? Caso a 

resposta seja positiva a quaisquer dessas perguntas há um relativo grau de 

preocupação. 

 

Crescimento do Endividamento Bancário- Na hora do desespero a busca pelo 

banco é imediata, o problema é o futuro pagamento, em bons momentos podem 

parecer tranquilos e bem possíveis de serem refutados. Mas, quando essa dívida vai 



 

 

40 

 

aumentando devido às novas buscas de créditos, crescimento de taxas e juros, pode 

se tornar uma bola de neve difícil de controlar.  

 

Fornecedores Recebendo com Atraso- Sempre pareceu fácil pagar para o 

fornecedor na data combinada, mas agora aquele mesmo produto naquela mesma 

quantidade, se torna pesado demais para o balanço patrimonial daquele mês, 

precisando encarar mais juros e atrasar o pagamento dele. Se essa for uma 

realidade da empresa, além de perder boas oportunidades no mercado, estará 

acarretando grandes problemas para sua organização. 

 

Atraso no pagamento dos funcionários- O último dos atrasos em pagamento é 

para os colaboradores, isso por que há certa desmotivação deles, os fazendo 

trabalhar de forma descontente atraindo péssimos resultados, além da possibilidade 

de futuros problemas legais.  

 

Necessidade de Significativos Cortes- É esse o momento mais drástico e 

extremo da organização, os cortes podem ir desde gastos básicos como luz e água 

até corte de pessoal e/ou benefícios aos funcionários. Tudo que mexe diretamente 

na estrutura do negócio causa fortes impactos de curto e longo prazo. 

 

É a partir dessa análise que se entende a verdadeira situação econômica que 

sua empresa vive. Assim que muitas empresas começaram o que seria uma 

revolução financeira, fazendo seu negócio tanto sobreviver como crescer no 

momento de crise. Casos assim merecem uma minuciosa atenção e devem servir 

como grandes referências.  
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8 ESTUDO DE CASO 

 
 

8.1 EMPRESAS QUE FORAM A FALÊNCIA 
 

 

 
 

Nextel 

A Nextel Telecomunicações é uma operadora de telefones móveis, subsidiária 

brasileira da NII Holdings, Inc, começou a operar em 1987 e tem sua matriz 

em Reston, Virgínia, Estados Unidos. O nome Nextel vem de uma mistura de 

palavras em inglês, NEXT se referindo a uma nova geração no ramo e TEL com 

referencia à telephone. 

O inicio das operações da Nextel no Brasil teve inicio em 1997 com o serviço 

“Push-To-Talk”, a partir de 2010 a empresa se adaptou ao modelo das outras 

operadoras do Brasil e foi autorizado pela Anatel á promover as redes de dados 

móveis 3G e 4G. 

A NII Holdings, dona da marca Nextel na América Latina, pediu proteção 

contra falência nos Estados Unidos de acordo com o capitulo 11 da lei da Falência 

no país. A competição mais acirrada com outras operadoras no Brasil, México e 

Argentina pesou na decisão, perdendo aproximadamente 77 mil clientes, a proteção 

então vai permitir que a companhia reestruture sua dívida com credores ao torná-los 

acionistas. No pedido de proteção feito pela dona da marca, foi apontado o patrimônio 

de US$ 2,88 bilhões e dívidas de US$ 3,47 bilhões. Uma das funções mais famosas da 

Nextel, a que simulava um “walkietalkie” usada muito anos atrás, virou atualmente 

obsoleta devido aos avanços tecnológicos e as diversas funções de um Smartphone, 

isso contribui com que a empresa perdesse cada vez mais clientes, sem um diferencial 

em potencial no mercado.  

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/NII_Holdings,_Inc.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reston_(Virg%C3%ADnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Virg%C3%ADnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://www.anatel.gov.br/
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Água de Cheiro  
 

A marca Água de Cheiro começou em 1976, nasceu com a mineira Elizabeth 

da Cunha Pimenta. Esse nome foi dado pelo fato de “Água de Cheiro” na cidade 

natal da criadora significar “Água de Colônia”, hoje em dia a empresa tem mais de 

600 lojas franqueadas em todo Brasil. 

A da rede de franquias Água de Cheiro entrou com pedido de recuperação 

judicial. A rede enfrenta há anos problemas para se consolidar no mercado. A 

disputa por espaço com Natura e O Boticário acabaram por fazer com que a dívida 

da companhia aumentasse nos últimos anos. Já é a segunda vez em cinco anos que 

a Água de cheiro entra em crise, e as coisas ficaram cada vez mais difíceis, devido à 

sua principal fornecedora dizer publicamente em 2012 que estavam tendo 

problemas em receber o pagamento da empresa, se desligando e parando de 

fornecer, fazendo com que a maior parte dos produtos da Água de Cheiro ficasse em 

falta. A melhor estratégia na visão da nova diretoria é manter os franqueados, os 

quais já fecharam inúmeras franquias recentemente, a rede também procura 

investidores o que será difícil enquanto a situação financeira não melhorar. 

A prioridade determinada pela nova administração é resgatar a confiança dos 

franqueados, criando assim mais mercado para ser investido, aumentando as 

vendas e produções. Se conseguirem pôr à tona o nome da Água de Cheiro, 

colocaram a empresa em evidencia podendo novamente competir com grandes 

empresas como Avon e O Boticário. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/agua-de-cheiro-pede-recuperacao-judicial-diz-jornal
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/agua-de-cheiro-pede-recuperacao-judicial-diz-jornal
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Banco BVA  

 
O Banco foi fundado por José Augusto dos Santos, e começou suas 

atividades em 1994, tinha como principal atividade os repasses do BNDES, foi líder 

por três anos em repasses do banco publico no Rio de Janeiro. 

O BVA entrou com pedido de falência junto ao Tribunal de Justiça de São 

Paulo. Segundo o BVA, o pedido de falência foi protocolado pelo BACEN perante a 

Justiça de São Paulo e não pela própria instituição. “O Banco BVA questiona a ação 

do BACEN e a própria decisão falimentar em recurso interposto perante o Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, ainda não julgado”, argumenta o BVA por meio 

de nota. O banco central apurou fraudes e desvios na gestão do banco entre os 

anos de 2007 a 2012. O prejuízo total do BVA, na data da apuração era de 1,6 

bilhões de reais. Em nota o juiz Daniel Carnio Costa disse que o banco não tem 

condições para pagar seus credores e as pesquisas mostram que a cada R$ 1,00 de 

divida, o banco tem R$ 0,23 de ativo. 
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Unimed Paulistana 

 
A Associação de Medicina Paulistana, no ano de 1971, convidava 39 médicos 

para a constituição da Unimed Paulistana, com os avanços na área da saúde a 

organização conseguiu uma grande meta, já chegou a possuir cerca de um milhão 

de clientes e em média de 2.200 funcionários e por esses valores era considerada a 

maior cooperativa do sistema de saúde. 

Garantindo um excelente serviço a empresa apostou todas as suas fichas 

neste plano e após algum tempo de liderança no mercado passou por uma enorme 

recaída deixando desamparados todos os seus clientes, tendo que os transferir para 

outros planos, muitas vezes mais caros ou até mesmo mais baratos, mas que não 

continham todas as coberturas que a Unimed Paulistana possuía. 

Atualmente com cerca de 744 mil clientes, o equivalente a 10% da população 

da capital, a Unimed Paulistana encontra-se em estado falimentar. Sua liquidação foi 

decretada pela ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar), a elevação da 

dívida, que saltou 400% entre 2007 e 2009, chegando ao patamar de 2,5 bilhões de 

reais, foi a principal causa do encerramento de atividade da Unimed Paulistana. Com 

mais de 1,1 milhão de clientes, a Unimed Rio encontra-se sob intervenção da 

mesma ANS. 

Problemas de gestão, problemas com fornecedores, falta de organização, 

reclamações de clientes, pagamento de empréstimos contraídos no mercado a juros 

altos, dividas trabalhistas que chegaram a aproximadamente 147 milhões de reais, 

constam na lista da falência da empresa. 
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Malwee 

 
A empresa brasileira Malwee, é uma centenária que começou sua operação 

no Brasil em 1906, como resultado da determinação de emigrantes que auxiliaram o 

país a atingir um novo estágio de desenvolvimento.  Do ramo têxtil, a organização 

conta com seis unidades fabris, trinta mil pontos de vendas multimarcas e mais de 

duzentos e oitenta lojas monomarca e já chegou a produzir mais de cinquenta e 

cinco milhões de peças por ano, compondo as coleções de suas dez marcas. 

O encerramento das atividades foi anunciado com o fechamento de sua 

fabrica em Blumenau que representava cerca de 3% da produção do grupo. A 

falência foi atribuída à dificuldade de adaptação a um mercado extremamente 

competitivo e a situação econômica do país. 

A empresa afirma que usou de redução de custos e outras iniciativas como 

unificação do turno e adequação da estrutura, mas os esforços não foram suficientes 

para manter a atividade. 
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8.2 EMPRESAS QUE ALAVANCARAM 

 
 

 
Braskem 

 
A Braskem é uma empresa química e petroquímica brasileira, tem sua sede 

em São Paulo e é controlada boa parte pela Petrobras e pela Odebrecht, a empresa 

é conhecida no país e no exterior por ser líder mundial na produção de biopolímeros 

e no ranking mundial é também a sexta maior produtora de resina plástica, sendo a 

maior na América latina. 

A Braskem S.A, empresa de capital aberto, com participação da Petrobras, é 

uma empresa química e petroquímica que se destaca por ser líder mundial na 

produção de biopolímeros, e nas Américas é a maior produtora de resinas 

termoplásticas. 

A empresa tem 40 plantas industriais distribuídas por Brasil, Estados Unidos, 

México e Alemanha, e produz mais de 16 milhões de toneladas de resinas 

termoplásticas e outros produtos por ano. 

A Braskem buscou investimentos no mercado externo, ela investiu 5,2 bilhões 

de dólares no México, a estratégia de investir no mercado externo mostrou 

resultados em seu balanço. A petroquímica teve um lucro líquido de 1,48 bilhão de 

reais, sendo que no ano anterior no mesmo período obteve 230 milhões de reais. O 

aumento ocasionou-se pela desvalorização do real diante o dólar e um aumento no 

volume de vendas. 

A maior parte das receitas da empresa petroquímica vem do mercado 

exterior. A companhia concorre diretamente com outros grupos estrangeiros, 

fazendo com que sua produção seja mais competitiva. 
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Sempre Vale 

 
A rede de supermercados iniciou suas atividades em 1990 na cidade de 

Limeira, hoje com 19 lojas, mais de 3.000 colaboradores e um total de 25.000m² em 

área de vendas, é considerada uma das 50 melhores empresas de varejo do Brasil e 

está entre as 15 melhores redes de supermercados do Estado de São Paulo. 

Com auxilio de um estudo do DRE (Demonstrativo de Resultados do 

Exercício), a empresa identificou que as despesas com pessoal estavam acima das 

do mercado e que o nível dessa e de outras despesas vinha impactando 

negativamente no resultado da empresa, mostrando que era preciso agir. Para 

enfrentar o problema, a rede diminuiu em 10% o quadro de funcionários. 

“Analisamos a produtividade para tomar as decisões”, afirma Fábio Abreu, controller 

financeiro do Sempre Vale. Um dos critérios foi o absenteísmo, já que em algumas 

lojas o numero de faltas dos funcionários era muito superior ao de outras. A 

organização avaliou cada um desses profissionais e acabou optando pelo 

desligamento da maioria, também analisou o desempenho individual dos demais 

funcionários, considerando o nível de empenho e a qualidade das tarefas, para 

decidir quais deveriam permanecer ou sair da companhia. Só funcionários bons 

mantidos, garantindo mesmo nível de serviço e de atendimento aos consumidores. 

Como resultado, a empresa obteve queda de 1,7% na despesa com o 

pessoal, de acordo com Alexandre Ribeiro, a análise contribuiu para não 

comprometer o nível de serviço e o atendimento. “Cortar por cortar não resolve o 

problema. É preciso ter método para tirar gordura, e não a carne. Errar e ter de voltar 

atrás gera mais custo”, afirma. Além da despesa operacional, a rede também 

investiu em outros pontos, como a renegociação de contratos. 
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O  Boticário 

 
O boticário são franquias de cosméticos, tem sua sede no Paraná. É a oitava 

melhor varejista do mundo com um faturamento de aproximadamente 5,5 bilhões de 

reais por ano. Varejistas são empresas que vendem em pequenas quantidades, o 

principio do varejo é a comercialização direta ao comprador final, como se não 

houvesse intermediários nem terceiros para comercializar o produto ou serviço. 

Em 1982 abriu sua primeira fabrica que surgiu dois anos depois de ter 

lançado sua franquia em 1980. Em meados de 1985 abriu sua primeira loja, em 

1987 já estava inaugurando sua milésima. 

A empresa trabalha com o e-commerce desde dezembro de 2002, porém em 

2011 que o foco foi definitivamente virado para as vendas online, desde então O 

boticário cresceu cada vez mais, lançando outras marcas em diversos setores, como 

maquiagens, cremes, perfumes, entre outros. Em 2013 reassumiu o auge do 

mercado de perfumaria e hoje tem cerca de três mil lojas em 1700 municípios do 

país. 

A empresa decidiu para conseguir vencer a crise, seguir um caminho no qual 

cabia uma adaptação de mercado, um estudo para saber o publico alvo, em qual 

faixa etária estava fazendo mais sucesso. Foi então que em 2012, foi criada a marca 

“Quem disse Berenice?” que visa atingir o publico mais jovem e com uma renda 

menor, modernizando seu estilo de venda se adaptando a situação. Dentro da 

empresa o projeto “Quem disse Berenice?” é um dos que atualmente trás a maior 

rentabilidade e retorno financeiro para O Boticário, tanto que em 2014 foram 

vendidos mais de um milhão de batons. 
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Hyundai 

 
As empresas que trabalham no ramo de indústrias automobilísticas hoje em 

dia estão sofrendo muito com a crise, principalmente as brasileiras, que contaram 

ultimamente com extremos cortes de gastos, férias coletivas e diminuição de turnos, 

fora os cortes na produção. Já a empresa de origem coreana Hyundai que foi 

fundada dia 29 de dezembro de 1967 na Coréia o Sul, o nome “Hyundai” significa do 

Coreano: “Moderno”. 

A empresa esta literalmente nadando contra a correnteza, está produzindo 24 

horas por dia, sendo obrigado a aumentar os turnos, contratar mais e chegar ao 

extremo de pagar hora extra para seguir em equilíbrio entre a oferta e demanda. Em 

um ano a sua influencia no mercado foi em torno de 9,30%, com números 

fantásticos, obtendo o terceiro carro mais vendido do ano, o HB20, com cerca de 

99.196 carros vendidos até novembro."Apesar da crise, não reduzimos nossas 

ações no mercado e estamos oferecendo um produto que tem atraído consumidores 

por sua qualidade", afirmou presidente da empresa, William Lee. 
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Companhia Aerea Gol 

 
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma companhia que trabalha na área de 

aviação doméstica inclusive, tendo em 2014 32% de participação no mercado só 

contando os assentos vendidos em voos domésticos. A Gol é a segunda maior 

companhia aérea do Brasil tanto no quesito passageiros, quanto nos destinos 

oferecidos que são cerca de 23 destinos internacionais, porem seu principal 

mercado são os voos nacionais, atuando em mais de 60 aeroportos em todo o 

Brasil. O modelo de avião que a empresa opera é o Boeing 737, o modelo mais 

tradicional da linha Boeing, o avião oferece custos baixos, apesar de ser um 

excelente avião, a Boeing estuda em aplicar um novo avião que também seria 

utilizado pela Gol, o chama Boeing 737 MAX, sendo um avião mais econômico e 

com capacidade estendida. 

A companhia aérea Gol, tem mostrado cada vez lucros menores. Tendo seu 

pior prejuízo desde seu inicio. Perdendo bilhões. 

Suas ações têm grandes quedas fazendo os grandes investidores não 

apostarem tanto nesta empresa. Isso por que suas dividas com fornecedores estão 

cada vez maiores. 

A gol necessita primeiramente de uma reestruturação financeira para garantir 

sua sobrevivência a médio e longo prazo. Também necessita de uma maior 

alavancagem financeira, que é quando a empresa usa os ativos de valores fixos 

para investimentos, aumentando os efeitos de variação de lucro antes de juros e 

imposto de renda sobre o lucro por ação, o que aumentará o retorno dos acionistas, 

aumentando assim, a satisfação dos investidores. Além de que esse método já foi 

utilizado anteriormente pela empresa, o que a ajudou a aumentar seu potencial de 

geração de caixa em 12 vezes. 

A companhia acerta por investir na otimização de seus serviços, reduzindo 

em 18% seus voos, deixando de voar para oito destinos não tão usados, que 

ultimamente causavam mais gastos do que lucros, também retirando 20 aviões de 

sua frota, que já não estão sendo tão bem usados e necessários quanto os outros. 
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Estando previsto para este ano de 2017, receber 15 aviões Boeing novos, que 

chegarão em ótimo estado, facilitando a redução de custos com manutenção e 

combustível, já que os novos aviões tendem a ser mais econômicos. Além disso, 

alugar nove unidades para companhias estrangeiras. 
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Maza Box Supermercado 

A história do supermercado familiar começou em 1994, no Rio de Janeiro com 

aproximadamente seis colaboradores. Hoje, ainda no mesmo endereço, o Maza Box 

é referência na cidade de Itaboraí, possui 850 m2 de área de vendas e 

aproximadamente 100 colaboradores. 

A chegada da nova geração de sucessores atrasou os planos da empresa de 

abrir sua segunda filial, para que fosse possível era preciso aprimorar aspectos da 

gestão antes. O setor comercial foi o primeiro alvo de analise e melhorias pois não 

havia metas, clareza da estratégia e dos resultados alcançados, nem relatórios de 

histórico de vendas e estoque para apoiar as negociações. Uma das medidas para 

solucionar o problema foi controlar estoque, para acompanhar a venda até o nível de 

item, baseado nessa e em outras informações, o sistema de gestão passou a sugerir 

volumes de compra. Foram definidas metas de vendas, margem, lucro e estoque 

(anuais, mensais, semanais e diárias) para a equipe comercial e ainda estabelecida 

reunião diária entre o comprador e o gerente para acompanhamento dos 

parâmetros. “A partir da venda do dia anterior e da posição de estoque, o comprador 

apresenta diagnóstico e soluções, caso haja algum problema”, diz o diretor André 

Maza. 

Tais medidas apresentaram resultados rapidamente, além da redução do 

estoque médio em dias, a empresa registrou aumento de quase 15% nas vendas no 

último trimestre de 2016. Mesmo com a abertura de um concorrente nas 

proximidades, que exigiu maior agressividade nas promoções, a rede conseguiu 

manter a margem de lucro. 

 

Informações adicionais: 

Recuperação Judicial: é a medida jurídica legal utilizada para tentar evitar a falência 

de uma empresa. Legalmente, visa garantir a reestruturação dos negócios e redefinir 

um plano de resgate da instituição. Está prevista no cap. 3 das Leis de Falência e 

Recuperação de Empresas- LFRE. 
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9 LIDERANÇA 

 
No momento de recesso, os primeiros a sentir são a alta administração. Os 

cargos de presidência, diretoria, gerência e supervisão, percebem antes dos outros 

os riscos que organização esta correndo, por isso há uma grande necessidade de 

ser um bom líder, que transmitirá confiança e assim conseguirá tranquilizar os 

funcionários evitando transtornos desnecessários. Profissionalismo, maturidade, 

transparência e engajamento passam a ser ainda mais exigidos, pois é durante a 

gestão de crise, que os verdadeiros líderes se diferenciam, mantendo o foco em 

pessoas e em resultados.  

A última coisa que uma organização precisa neste momento é diminuir a 

qualidade de seu produto ou serviço prestado, já que uma vez em crise a 

organização busca o corte de custos, um bom gestor se encarregara de que o ajuste 

feito nos processos internos não interfira no que é oferecido, mas seja algo que 

funcione e ajude a trazer melhores resultados.  

A postura do líder nesse momento é de grande influência para todos os 

outros. Estar estressado e ansioso com essa situação, por mais que seja a reação 

natural é menos necessário, seria sábio manter uma atitude que demonstre, certas 

características e qualidades como: 

 Uma Conduta Positiva e Confiante em que se demonstra credibilidade, e 

certeza de que o trabalho que esta sendo feito trará bons resultados, isso incentivará 

diretamente cada colaborador que procurará ter essa mesma atitude, fazendo o 

trabalho com mais vontade e animo e colhendo frutos nessa mesma qualidade.  

Resiliência; há uma máxima que diz “Não é o mais forte que sobrevive, nem o 

mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças”. A Resiliência consiste 

em entender a situação nova em que se encontra e extrair dessa situação a melhor, 

é necessário demonstrar alegria e positividade independente da situação em que se 

encontra e isso agradara sua equipe.  

Criatividade; apenas quem demonstra capacidade de criar é bom o suficiente 

para superar momentos negativos, boa parte do desempenho reconhecido em 

líderes da atualidade está em sua criatividade, na habilidade para solucionar 

problemas e na forma de conduzir o processo de inovação no ambiente profissional. 
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Todos os indivíduos podem demonstrar criatividade, em graus diferentes. O 

importante é buscar adquirir esta habilidade. 

Comprometimento; o líder precisa mostrar que a sua entrega e seu 

comprometimento são ainda maiores nos momentos de crise. Assim, acaba dando 

exemplo positivo para que as demais pessoas se comprometam ainda mais. 

Sinceridade; acima de qualquer outra, a confiança em sua equipe deve ser 

reafirmada, assim como da equipe em seu líder. Assim, é necessário ser honesto em 

relação às dificuldades, e a estratégia que está sendo passada e usada naquele 

momento. A coerência é obrigatória nos discursos, nas atitudes e nas decisões. 

Além de qualidades básicas e habilidades que o gestor deve desenvolver, 

certas atitudes são indispensáveis.  

Fortalecer a comunicação; a equipe deve estar empenhada em um só 

objetivo, para isso é extremamente necessário fortalecer a comunicação e a relação 

com todos. Esclarecer dúvidas, definir metas, direcionar os esforços, demonstrar a 

real situação do mercado, concorrência e principalmente, os obstáculos a serem 

superados, são ótimos temas de reuniões e oportunidades de engajamento da 

corporação.  

Não adie as decisões; procrastinar será o mais fácil a fazer, mas a agilidade 

na tomada de decisões será imprescindível. Evitará o desperdício de recursos e 

garantirá maior flexibilidade diante das adversidades. 

Corte custos com inteligência; Além da constante necessidade da melhora em 

processos e recursos, é preciso atuar fortemente na redução de custos. É 

interessante ouvir sugestões da equipe para encontrar despesas desnecessárias e 

que não agregam valor, além de possibilidades de cortes em orçamentos e projetos. 

 Um bom gestor deve medir o necessário para harmonizar o ambiente de 

trabalho e as áreas externas que o afetam, tem de usufruir o que se encaixa melhor 

no seu plano de negócio, colocando assim todo macroambiente ao seu favor. 

 

 

10 MACROAMBIENTE 
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O macroambiente, em resumo, compreende as forças externas a empresa, as 

quais a organização não pode controlar, porém devem monitorá-las para poder se 

adaptar, evitando maiores traumas. São conhecidas como PESTN´s, que são as 

forças políticas, legislativas, econômicas, sociais/culturais/demográficas, 

tecnológicos e naturais. 

Em virtude de serem fatores altamente mutáveis, a importância de estar 

atento ao Macroambiente, faz com que o gestor tenha uma visão mais clara na 

tomada de decisões de acordo com o que apresenta as PESTN´s, podendo ser 

avaliadas as oportunidades, se há condição de aproveitá-las, e preparar-se com 

precessão ante aos desafios e possíveis problemas. 

A economia talvez seja a variável mais fácil de monitorar, pois é amplamente 

divulgada, basta entender sua linguagem. Compreender os padrões que afetam o 

poder de compra das pessoas é de suma necessidade, bem como entender se a 

organização atua em um país de economia de subsistência ou em um país de 

economia industrial, a distribuição de renda é outro fator importante para saber o 

que produzir, como produzir e ofertar ao nicho de atuação. 

Qualquer tipo de atitude e intervenção do governo pode causar grandes 

mudanças a uma empresa, tanto diretamente quanto indiretamente. Qualquer 

mudança como incentivos fiscais ou a regularização de algum ramo podem 

prejudicar os donos do negócio. Uma nova lei pode limitar uma atividade empresarial 

ou deixar as ações da organização inviáveis. O governo e os órgãos de pressão 

estão procurando essa regulamentação para deixar o comercio livre e mais justo, 

para que não haja monopólio e os consumidores tenham como comparar e escolher 

o melhor preço e qualidade de acordo com seus desejos e suas necessidades. 

 As empresas devem estar atentas a atitudes que envolvem e que podem 

interferir na sua área, como a cultura, a demografia, o estilo de vida, entre outros 

fatores que afetam o meio em que atua. Para ingressar em um novo mercado é 

necessário conhecer diversas áreas e seus clientes, para oferecer um produto 

melhor, que atenda a demanda do consumidor, sem afetar seus princípios éticos e 

religiosos, e sem interferir no estilo de vida dos que consomem. É como querer 
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vender carne bovina na Índia, além de ir contra a religiosidade predominante no 

país, estará sendo vendendo um produto de alto custo para uma população de baixa 

renda. 

As tecnologias estão gerando cada vez mais novas oportunidades, tanto para 

empresas que já estão no mercado e pretende inovar, quanto para novas empresas 

que acabaram de iniciar suas atividades. Com os avanços, à tecnologia está tendo 

uma grande procura, sendo assim os empreendedores e empresas buscam inovar 

para atender essa demanda. Tem que ser levado em conta também que uma 

tecnologia nova substitui a anterior, é importante que as empresas renovem 

constantemente suas técnicas usadas para não ficarem obsoletas, para não perder 

clientes e logo conquistar novos negócios. 

 

 Os recursos naturais utilizados por organizações tanto para produtos quanto 

serviços, é uma área que requer atenção para que use os recursos naturais com 

preservação, utilização consciente dos recursos naturais e da biodiversidade. Utilizar 

esses recursos de maneira errada pode gerar muitos problemas, um deles é perder 

a confiança dos consumidores ao verem que a empresa não usa os recursos 

naturais de maneira correta, mas em contra partida, se os usando de maneira 

correta, podemos ganhar a confiança dos consumidores, passando uma imagem 

boa da empresa, uma forma boa de utilizar os produtos de maneira consciente é 

limitar a utilização de recursos naturais e utilizar produtos eco, melhorando tanto 

para o mercado tradicional, quanto aos consumidores que consomem apenas 

produtos ecologicamente corretos. Deve-se tomar cuidado, pois não é viável criar 

um empreendimento que ameaça os recursos naturais e a biodiversidade, mesmo 

que ele seja lucrativo e gere renda e emprego para a região. 

É constante a influencia do macroambiente sobre as organizações, 

interferindo diretamente, ele é capaz de viabilizar ou não uma empresa. Os 

administradores devem ter consciência de que o macroambiente deve ser revisado, 

supervisionado e estudado, deve-se tomar cuidado com ele, por isso ter atenção 

redobrada ao macroambiente, pois não é algo mutável e que gera oportunidades e 

fatores negativos para a empresa. A força do macroambiente determina a 
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sobrevivência da empresa, é algo que demanda atenção e interpretatividade de seus 

observadores, que na maioria das vezes são homens de marketing. 
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11 PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

 
O planejamento Empresarial é um processo essencial e frequente na rotina 

das empresas e seus departamentos como marketing, finanças, desenvolvimento de 

produtos entre outros. A importância desse planejamento se dá nas analises, nos 

passos e nos resultados obtidos através dele. Dependendo da estrutura, o 

planejamento empresarial pode ser visto como uma ciência, ou uma técnica. 

 
Estruturas do Planejamento Empresarial 

 
As questões que são levantadas para análise, têm como base: produtos, 

serviços, resultados e outras iniciativas que serão discutidas se há a necessidade de 

a empresa realizar, ou seja, quais passos a empresa deve seguir para concretizar 

objetivos, quais iniciativas compensam ser acatadas e realizadas pela empresa, 

quais membros serão designados para a execução dessas ações, como se deve 

realizar cada passo, e como fazer para que as ações funcionem apresentando os 

resultados esperados. 

 
Planejamento Estrutural e Objetivos 

 
De nada adianta a empresa estruturar um eficiente planejamento empresarial 

se os objetivos não estiverem claros, bem estruturados e descritos da forma correta 

aos envolvidos durante o processo. 

A coerência nesse passo é fundamental, é necessário ser realista com o 

cenário interno e externo ao da empresa, buscando objetivos modernos e cabíveis, 

tornando-se metas. 

 
 
Dimensões do Planejamento Empresarial 

 
Um Planejamento Empresarial pode ser diferente de outro pelo tamanho, 

natureza e importância de longo ou curto prazo, por isso o planejamento deve ser 

estruturado de acordo com o tempo disponível para a execução do mesmo, 

influenciando assim, no numero de etapas a serem seguidas. 
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O processo deve ser elaborado para que as ideias não fiquem soltas, mas sim 

para que todas as decisões sejam avaliadas para se tomar apenas as melhores, as 

que se enquadrem na situação atual da empresa, feito isso, o processo está pronto 

para ser executado. 

 
Benefícios do Planejamento Empresarial 

 
O ambiente empresarial é complexo, isso quer dizer que o planejamento 

empresarial precisará ser formal e estruturado, para que possa trazer os benefícios 

que a empresa necessita.  

O planejamento é importante para vários fatores: estruturação da resolução 

de problemas, busca de soluções para esses problemas com eliminação de 

retrabalhos e desperdícios, o que resulta na economia de recursos, direcionamento 

e alocação desses recursos de forma correta, dentre outros fatores. 

Empresas com cultura de planejamento são empresas bem-sucedidas, pois 

tem visão em longo prazo, preparam-se com antecedência, visam melhoramento de 

qualidade e maior controle de processos. 

 
Técnicas para o Planejamento Empresarial 

 
Existem diversas técnicas capazes de tornar um planejamento empresarial 

mais eficaz e uma dessas técnicas é o uso de fichas. Para que essa técnica seja 

efetiva, é aconselhado o uso de fichas com várias perguntas. As técnicas de 

perguntas e respostas podem ser utilizadas para avaliar quais os problemas da 

instituição e quais as prováveis soluções apontadas algumas questões críticas 

como: fornecedores, vendas, atendimento e outras questões que fazem parte do dia 

a dia da empresa, é necessário que se escreva todas as ideias em uma cartela e 

depois descarte as ideias ruins ficando somente as ideias principais. 

Essa técnica é bastante útil para que o grupo esteja integrado e participante. 

Outra técnica bastante utilizada para o planejamento empresarial são as reuniões de 

ideias, o brainstorming, tempestade de ideais, com problemas e soluções propostas.  

A seguir os três mais eficientes Planejamentos Empresariais, com suas 

técnicas, prazos, e métodos, para diferentes empresas, casos e soluções. 
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11.1 OS TRÊS MELHORES TIPOS DE PLANEJAMENTO 
EMPRESARIAL 
 

1- Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico é o mais complexo, entretanto, o mais efetivo 

deles, esse planejamento busca soluções e implantações em longo prazo, na 

maioria das vezes é realizado para um prazo de 5 a 10 anos. Apesar de tratar-se de 

um longo prazo, esse plano deve ser revisto constantemente para evitar que o 

projeto seja perdido por conta de uma mudança inesperada. 

O planejamento empresarial estratégico é essencialmente empreendedor, 

pois avalia as oportunidades da empresa e diversos cenários, além de verificar qual 

a situação real da empresa através da análise interna e quais as possibilidades da 

empresa de competir externamente. 

Para isso, é necessário que a mesma se concentre em um planejamento que 

discuta análise ambiental de mercado, definição da missão da empresa e de 

políticas de vendas e compras, objetivos estratégicos e planos de ações. 

 
Técnicas do Planejamento Estratégico 

 

As principais questões a serem discutidas no planejamento estratégico estão 

relacionadas a segmentos de produtos e serviços, posicionamento, e ao tipo de 

estratégia ideal para cada empresa como: estratégia de liderança por custos; 

estratégia por diferenciação e estratégia por enfoque. 

 
Análise Swot 
 

Para chegar ao sucesso previsto no planejamento, é necessário que a 

empresa avalie onde está e onde quer chegar, para isso a ferramenta de analise 

SWOT é usada pois além de simples e muito usada em diversos setores 

econômicos, ela delimita qual a força da empresa, os seus pontos fracos, as 

oportunidades que a empresa possui no mercado de acordo com o setor em que 

atua e quais as ameaças existentes no ambiente, isso está descrito na sigla: 

S(strength – força), W(weakness – fraquezas), O (opportunity – oportunidade) e 

T(Theat – Ameaça) 
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Para realizar este tipo de análise você deve dividir o cenário empresarial em 

duas partes: o ambiente interno, e o cenário externo. No ambiente interno da 

empresa devem-se analisar as forças e fraquezas em relação às empresas que 

trabalham no mesmo seguimento, após averiguar os pontos negativos os mesmos 

devem ser corrigidos. O cenário externo comporta as oportunidades, elas dependem 

muito do ramo em que o empreendimento está inserido.  

 

2- Planejamento Tático 

O planejamento tático tem esse nome devido às antigas táticas de guerra 

e desde então era bastante utilizado pelas forças armadas, foi também 

implantado pela sociedade civil. É possível uni-lo ao Planejamento Operacional. 

É no planejamento tático que são levantados os recursos, sejam eles humanos, 

de capital, investimento em maquinário, entre outros. 

Esse planejamento é de médio prazo e tem atividades constantes voltadas 

para o departamento financeiro, de compras e de seleção de pessoal. 

Demonstra-se efetivo pois é planejado de ano a ano, sempre em busca do 

melhor resultado. 

 

3- Planejamento Operacional 

Ao contrario do planejamento estratégico e operacional que são, 

respectivamente, de longo e médio prazo, o planejamento operacional é 

realizado para períodos de curto ou curtíssimo prazo. Esse planejamento visa a 

estruturação das ações de produção ou vendas com uso de procedimentos, 

métodos, realização de orçamento e recursos, cronograma e documentação para 

realização de análise dos dados.  

Sua função é colocar em prática um dos planejamentos táticos em uma 

empresa e está inserida em cada planejamento empresarial. O planejamento 

empresarial operacional obedece às políticas e procedimentos, orçamento, 

planejamento estratégico e tático. 
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A importância e a vantagem da elaboração do controle orçamentário 

Um sistema de planejamento global é em conjunto de planos e politicas que 
formalmente estabelecidos e expressos em resultados financeiros, permite a 
organização conhecer os seus resultados operacionais, executando o 
acompanhamento e alterações necessários. 
 O sistema orçamentário implica no uso de técnicos e procedimentos 
contábeis aplicados antecipadamente aos fatos decorrentes de planos e de políticos 
para conseguir um resultado. 
  

Controle Orçamentário 
Nem sempre é possível seguir um projeto traçado, as condições mudam, e a 

empresa deve se ajustar as novas condições, caso não possam controla-las. 
 O gestor deve acompanhar o desempenho da empresa, analisar os desvios 
em relação ao orçamento e tentar corrigi-los. 

 

Vantagens do Orçamento 
É um plano que engloba as operações anuais de uma empresa onde é 

formalizado o desempenho das ações e funções administrativas, pois oferece 
vantagens pela efetiva formalização. 

 

Benefícios 
 São os benefícios do orçamento: faz com que os gestores a pensem a frente; 
estabelece expectativas; ajuda a concentrar esforços. 
 

 

Limitações do Orçamento 
 São as limitações do orçamento: trabalha-se com dados que na verdade são 
apenas estimativas; cada empresa tem sua filosofia orçamentária; existe uma série 
de negociações para formalizar o orçamento. 
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12 MARKETING DE VENDAS 

 
Normalmente dentro de uma corporação, será dada uma atenção especial 

para a gestão e os setores administrativos, mas é também nesse momento que a 

área de Marketing de Vendas é esquecida, se tornando apenas mais uma parte da 

empresa, sendo que está diretamente relacionado ao objetivo principal 

organizacional, os lucros. 

Um dos principais motivos de falência de empresas, se dá ao fato de criarem 

produtos que mesmo em fase de declínio não são reestruturados, e assim se 

mantêm atrás da concorrência que produz aceleradamente e busca inovar. Isso se 

dá, pela falta de pesquisas e de diagnóstico gerando baixo investimento em 

otimização dos produtos. 

O marketing de vendas se diferencia do marketing comum, já que está focado 

em estratégias e objetivos, implicando em alto investimento em pesquisas e análises 

críticas. 

Deve dedicar-se em pesquisas do público-alvo, há uma extrema importância 

em saber para quem se está vendendo. Entender as necessidades e desejos de seu 

consumidor garantirá boas vendas. Isso é um importante ponto não apenas para 

produtos a serem lançados, mas para os que já estão no mercado, é necessária 

uma reavaliação de como está sua atuação. Pode ser que ao chegar no mercado, o 

produto era exatamente o que faltava, mas com o tempo as expectativas são outras, 

e devem ser supridas. Isso pode ser feito, tanto por observação como por pesquisa 

de mercado, é claro que pode gerar custos, mas esses têm de serem encarados 

como um investimento. Analisar a sua rentabilidade também serve como 

demonstrativo de resultados e termômetro de sucesso mercadológico. 

Falando em mercado, as pesquisas de concorrência devem ser recorrentes. 

Isso estabelecerá certo padrão, de como se deve atuar. Saber as estratégias de seu 

concorrente lhe abrirá a mente para novas oportunidades e te ajudará a se situar, no 

sentido de que se mantendo atualizado sobre os serviços apresentados pelo 

mercado, possibilitará não transformar sua organização em algo antiquado e com 

produtos obsoletos. Entenderá o porquê o consumidor escolhe a ele, garante que as 

mudanças necessárias sejam feitas. 
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Quando se monitora os resultados constantemente, facilita as pequenas 

alterações no planejamento e causa um menor impacto na equipe, essa que deve se 

manter atualizada e interligada entre os outros setores, todos focados no objetivo 

final de vender. Geralmente, se encontra situações desafiadoras e que exigem 

dedicação e aí que entra a necessidade de adaptação, qualidade essa que todos 

devem estar empenhados em adquirir. Como por exemplo, uma grande empresa 

com gestores que não conseguem se adaptar a necessidade de utilizar bem a 

internet e esses novos meios de comunicação, isso seria como um tiro no pé e 

acarretaria problemas financeiros a médio e longo prazo. 

Enfim, a área de marketing de vendas deve não só identificar a necessidade 

como criar oportunidades. Participar do planejamento e concretizar os alvos por 

meio de adaptação das circunstâncias dadas pelo macroambiente. Lembrar-se da 

importância de utilizar os novos recursos que vem sido utilizados, como é o caso do 

e-commerce e redes sociais. Criar uma boa cara para sua empresa garantindo que a 

concorrência não lhe ultrapasse perante os olhos consumidores. 
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13 FINANÇAS CORPORATIVAS 

 

Outra ferramenta que faz toda diferença quando bem aplicada é a finança 

corporativa, que na realidade é a área que envolve as decisões financeiras tomadas 

pelos negócios e as ferramentas e ou analises utilizadas nesta situação.  Entre os 

objetivos desse setor, ressalta-se, a maximização da valorização da sociedade e a 

administração dos riscos financeiros da empresa. Um bom cuidado das finanças 

corporativas quando na empresa equivale a mantê-la sempre saudável, e pronta 

para os desafios que o mercado impuser. 

Dentro de uma corporação, o combustível, ou melhor, o tomador de decisões 

é o caixa. Geralmente seus resultados estão ligados principalmente aos números, de 

lucros e prejuízos. Diante de uma crise a situação não difere, assim como um 

surfista se prepara na prancha, ao avistar a onda, o setor econômico ao encarar a 

longo ou médio prazo, uma instabilidade econômica do macroambiente já deve 

começar a se planejar, para então atuar da melhor maneira possível. 

Os tempos mudaram e a modernização fez com que a contabilidade 

gerencial, seja o coração da organização. Deve desempenhar tarefas estratégicas 

em uma gestão como apoiar decisões de precificação, otimização de custos, 

mudanças na estrutura de capital, entre outras. 

A própria figura do profissional da área, muito mais proativas e participativas 

do que o contador clássico ou do profissional mais operacional de uma área 

financeira, é a prova de que as finanças corporativas devem ser tratadas com 

prioridade em qualquer gestão. Também, saber lidar com probabilidades e saber que 

a qualquer momento a situação pode mudar. 

Entre as responsabilidades do profissional da área de estão de finanças, tem-

se de planejar as finanças do negocio, como captação e aplicação de recursos. 

Estudar o mercado financeiro é parte fundamental pois é a partir dessa analise que 

são apresentadas as propostas para o desempenho econômico almejado.  

 

 Para se tornar um bom gestor financeiro, deve estar atento á alguns pontos, 

como: 
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Planejamento Estratégico  
    

Como já citado anteriormente, a visão estando bem definida, fica fácil 

promover um planejamento eficaz, para alcançar este objetivo. O ideal é que esse 

planejamento seja transformado em números. 

 

Projeto em Prática  
 

O orçamento é o quanto vai custar colocar o planejamento estratégico em 

prática. Por esta razão, deve estar detalhado, sendo orçamentos mensais de 

receitas e despesas. Também deve ser dada uma atenção especial à projeção do 

fluxo de caixa, para conseguir identificar as melhores formas de conseguir financiar 

as necessidades do capital de giro. 

E então, avaliar se o desemprenho previsto esta alinhado com as metas 

gerais e com as expectativas, identificar as diversas opções de crescimento e 

desenvolvimento, analisar juntamente de outros setores, maneiras de melhorar a 

rentabilidade do caixa.  

 

Acompanhar de Perto e Não se Assustar com Mudanças 
 

Deve-se manter uma monitoria de perto, de preferência mensal, e esse 

fechamento deve ser feito ao inicio de cada mês, assegurando o diagnóstico de 

pontos a melhorar e dando tempo suficiente de fazer essa correção.  

Os resultados obtidos devem estar de acordo com o orçamento previsto para 

aquele mês.  

Caso encontre erros, não se deve ter medo de indicar novas rotas, ou fazer 

mudanças bruscas. O importante é manter o foco no resultado final. 

 

Avaliar Sempre a Rentabilidade 
 

Não raro, gestores encontram funcionários, produtos e clientes que trazem 

prejuízos. Aí se encontra clara necessidade de se atentar á rentabilidade dos 

negócios, pelo menos duas vezes ao ano de forma detalhada e critica. 

 
 
 



 

 

68 

 

Ter certo controle de todo dinheiro que entra e sai 
       

Com o tempo, grandes partes dos gestores criam o péssimo habito de não 

acompanhar o fluxo de caixa. E param de acompanhar pequenos gastos ate 

grandes rombos, e assim surge a oportunidade de outros gerirem seu cash.  

Classificar e analisar as entradas e saídas, dificultará desfalques ilegais e o deixará 

a par de cada gasto. 

 
Utilizar Bons Recursos de Controle 
 

Além de uma equipe capacitada e de confiança é de extremo valor, se aliar a 

ferramentas tecnológicas que o auxiliaram nessa gestão.  

Assim alcançar metas e adquirir excelentes resultados, será consequência de 

uma boa gestão e certeza de estabilidade perante crise.  

 

 

A partir das características do bom gestor, buscam-se os resultados na 

prática, e esses resultados podem ser alcançados quando todas as informações 

contábeis se unem com o comportamento do mercado financeiro onde a empresa 

está inserida, esse é o ponto de equilíbrio de uma boa gestão pois quando não 

ocorre essa harmonia, a empresa está fadada ao encerramento de sua atividade. 

Segundo dados do IBGE, “quase 50% das empresas brasileiras fecham suas portas 

em menos de três anos. Os principais motivos são falta de planejamento e má 

gestão financeira.” 
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13.1 A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA A GESTÃO DE 
FINANÇAS 

 

A contabilidade é a ciência que estuda as variações quantitativas e 

qualitativas do patrimônio de uma empresa, partindo desse principio, é preciso ter 

em mente a importância desse instrumento, que é fundamental para manter a vida 

econômica da organização saudável e também primordial para uma gestão 

financeira segura e precisa, sem a qual, torna-se impossível ao gestor elaborar 

estratégias, planejar futuro e tomar decisões que levarão sua empresa ao sucesso 

almejado.  

 
 Contabilidade externa 
 

A contabilidade externa ou contabilidade financeira é meio de elaboração 

dos demonstrativos financeiros, exibindo informações primordiais em forma de 

relatórios, para suprir aos agentes que não estão dentro da empresa, como 

acionistas, credores, bancos, governo. É muito direta, verificável, importante e 

tempestiva. 

A contabilidade financeira é regularizada por legislação específica e princípios 

primordiais da contabilidade. Sofre influência de órgãos reguladores, governo 

federal, estadual ou municipal, e por exigências da auditoria independente. 

Uma das vertentes da contabilidade financeira é a apuração do custo das 

mercadorias, levando em conta q contabilidade de custos. É função 

da contabilidade de custos: 

 Fornecer informações relativas à apuração de custos, possibilitando assim o 
cálculo do preço de venda do produto, mercadoria e serviços; 

 Avaliar os estoques de matéria prima e produto finalizado; 
 Suprir às exigências fiscais e legais. 

 
Podemos dizer que existem dois custos, do qual a contabilidade se baseia. 

São: os custos diretos ou fixos, que estão diretamente ligados à produção de um 

produto ou à prestação de um serviço; e os custos indiretos ou variáveis, que são os 

custos que não são apropriados diretamente ao produto, como depreciação de 

máquinas e equipamentos, seguros, entre outros. 
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Contabilidade interna 
 

Conhecida como contabilidade gerencial, é a que exibe aos usuários internos, 

gestores ou sócios da empresa, informações contábeis de maneira simples, clara e 

objetiva. 

A contabilidade gerencial identifica, mensura, acumula, analisa, prepara, 

interpreta e comunica informações úteis ao administrador, que utiliza os dados 

gerenciais para planejar, avaliar e controlar adequadamente a organização, 

buscando atingir os objetivos organizacionais. 

As informações gerenciais não aplicam a nenhuma obrigação legal, mas são 

embasadas em princípios de comparabilidade, confiança, tempestividade. 

De maneira geral, a contabilidade financeira e a contabilidade 

gerencial relacionam entre si, são dependentes uma da outra e se completam. São 

ferramentas de extrema importância para a boa gestão das empresas. 
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14 REDUÇÃO DE CUSTOS 

  
Existem duas formas que uma empresa pode implantar a redução de custos: 

espontânea e compulsória.  

A redução de custos espontânea é buscada antes de qualquer sinal de crise 

atingir a empresa. Ela visa manter ou conseguir uma vantagem competitiva. Seus 

efeitos são tipicamente expansionistas e, em geral, não sofre restrições por parte 

dos colaboradores. 

Já a redução de custos compulsória tem características opostas à redução 

espontânea. Geralmente é implantada diante de crise financeira e seu objetivo é a 

sobrevivência da empresa. Está baseada no corte de custos e uma vez que áreas 

vitais para a geração de receita podem ser atingidas, a eficácia dessa forma de 

redução de custos é incerta. 

 

14.1 MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE CUSTOS 
 
Otimização da qualidade em todos os processos da empresa. 

A ótima qualidade é aquela que atende os desejos e necessidades dos 

clientes com os melhores preços. É bem diferente falar de qualidade ótima e de 

qualidade de baixo custo ou qualidade alta a qualquer preço. Em determinados 

setores, as empresas nunca serão totalmente satisfatórias aos clientes, então 

empresas veem a satisfação de todos os clientes como algo quase impossível de 

alcançar, essa satisfação total de clientes daria um custo que não seria viável. 

Normalmente isso acontece com grandes empresas, pois estão no topo das 

reclamações em lugares como sites, telefones e diferentes locais para reclamação 

que são e encaminhados para a defesa do consumidor, porém o nível de qualidade 

do suporte é o mínimo que eles podem oferecer, é comprovado que é mais viável 

financeiramente conquistar um novo cliente, do que recuperar um cliente insatisfeito. 

  
 
Atenção ao custo global 

Os custos de uma empresa precisam um do outro para se auto-afirmar, um 

depende da existência do outro, quando temos o custo total deveria ser tomada 

medidas para a redução de custos de um global. Muitas empresas em meio da crise 
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acabam comprando algo pelo ótimo preço e acabam não vendo a qualidade, nem o 

tempo que aquilo se tornará obsoletos. Deve-se então ver o custo global, não qual o 

preço agora, mas sim como será o preço no final do processo, no momento pode ser 

que o que foi comprado não seja dos mais baratos do mercado, mas é necessário 

ter uma previsão se lá na frente haverá o retorno maior do que o investimento 

aplicado. 

 

 Compreensão da relação entre custo, preço e receita. 
O custo tem influencia sobre o produto final, entre tanto o produto final 

engloba e afeta diversas áreas, como o preço do produto e o tanto que será vendido, 

pelo fato de um amplo mercado concorrente. Quando uma empresa abaixa o custo 

da produção ela pode também abaixar o preço do produto, consequentemente 

vendendo em mais quantidade e aumentando a receita líquida da empresa. 

 

 Aprimoramento da qualidade de dados e de informações de custo. 
Esta opção exige uma boa tomada de decisão, para verificar se o plano 

tradicional vem dando certo, ou é preciso inovar os métodos da empresa em relação 

ao assunto, para tomar tal decisão é necessário um senso crítico e definitivo. Na 

maioria das empresas, não é qualquer um que tem a capacitação para saber 

realmente o preço de um produto ou serviço através de relatórios realizados sobre 

os dados de custos, muitas vezes sendo questionada sua utilidade. 

 
Exploração de toda a potencialidade da Análise de Valor 

Apesar da Analise de Valor ser um processo antigo, realizados há décadas, é 

uma das formas bases e eficazes quando o assunto é redução de custos. Mesmo 

que a empresa opte por inovar e não usar este método, por trás da essência desta 

inovação há a existência da antiquada Analise de Valor, fazendo lembrar que ela é 

considerada muitas vezes um método base para novas metodologias. A Análise de 

Valor traz a junção da técnica e da arte para lidar com problemas de custo elevado. 

 

 Crença de que todo custo é redutível 

É muito comum dizer ou ouvir que existem custos irredutíveis, aonde a 

corporação já chegou ao seu limite e não tem mais onde reduzir, mas toda empresa 
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que já venceu a crise sabe que nenhum custo é irredutível. É necessário para que 

de certo a redução de custos uma aplicação firme, em busca de melhoras, se 

colocarmos a redução como algo vago na empresa, onde não há muita preocupação 

com o assunto, não irá adiantar, pois minimizará os custos em certa escala, mas não 

o suficiente para a empresa se reerguer da crise financeira, também pode ser 

boicotada por setores da empresa caso a aplicação não seja firme. 

 
Buscar sugestões dos empregados 

 Essa medida costuma ser barata e eficaz, produz melhores resultados se 

especificar o custo a ser reduzido, por exemplo: “como reduzir custos de energia na 

empresa?”, assim as respostas serão mais diretas, facilitando o processo. 

 

Renegociar contratos 

Essa medida depende do dom de negociar, é necessário conversar com 

fornecedores, entre outros que prestam serviços à empresa a fim de reduzir os 

custos muito altos de contratos. 

 

Eliminar o custo financeiro das compras faturadas. 

Comprar com pagamento parcelado é uma pratica universal, porém envolve 

custos e para eliminá-los é preciso que a empresa compradora pague a vista 

mediante um desconto no preço da compra. “A taxa de desconto deve ser maior do 

que a taxa de juros das aplicações financeiras de renda fixa da compradora ou 

menor do que seu custo médio de captação”  

 

Reduzir despesas financeiras 

 Diminuir o estoque da divida, quando se tem dinheiro no caixa é o primeiro 

passo, caso não seja possível, é preciso substituir dividas mais caras por outras 

mais baratas. 

 
 Aumentar o giro dos estoques 

O capital de giro depende de um financiamento, e isso gera custo, vender 

mais rápido reduz esse custo. Caso o financiamento do capital de giro se dê por 

recursos próprios da empresa, o aumento do giro dos estoques resultará na sobra 
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de recursos financeiros para que esse possa ser investido no mercado financeiro, ou 

na própria atividade da empresa.  

 
Trocar o regime tributário 

Mudar o regime tributário muitas vezes pode diminuir gastos, trocando de 

lucro presumido para lucro real, diminuindo o imposto de renda e contribuição social, 

em alguns casos pode reduzir também o COFINS e o PIS, mas para isso é 

necessário um planejamento de resultado da empresa no ano, considerando todos 

os tributos envolvidos.  

 
Lote Econômico de Compra 

A estratégia de Lote Econômico de Compra (LEC), também pode ser uma 

ótima opção, que é um processo que analisa a quantidade de compra que tem 

menor custo total no estoque, fazer algo planejado e não uma compra avulsa. 

 
Trocar materiais 

Procurar outros materiais alternativos também é uma forma de reduzir custos, 

substituindo um material por outro de menor custo, mas que tenha a mesma função 

do atual. 

 

Detectar desperdícios e eliminá-los 

Uma forma de reduzir custos muito utilizada, é a de eliminar desperdícios 

críticos, que muitas vezes não são identificados. 

 
Aumentar a produtividade 

Eliminar trabalho ocioso é algo muito importante, assim, utilizando bem de 

todo valor gasto. 

 
Logística otimizada 

Rever a logística de transporte e fazer com que a rota de entrega ou coleta, 

seja mais curta, gerando assim, menos gastos, esse caso é mais utilizado em 

organizações que usam de custo logístico. 
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Substituir equipamentos no tempo correto 

Ter um conhecimento sobre os equipamentos, para saber quando vale a pena 

fazer um concerto ou comprar um novo, diminui gastos, uma vez que ficar 

concertando o mesmo equipamento pode gerar mais gastos, do que comprar um 

novo. 

 
Parcerias estratégicas e terceirização 

Fazer parcerias estratégicas é uma ótima forma de eliminar gastos, e 

terceirizar atividades também, pois pode sair mais vantajoso terceirizar a área de 

limpeza, e não contratar uma empregada. 

  
 

14.2 REDUÇÃO DE CUSTOS DAS ATIVIDADES DE APOIO 
 

A redução de custo das atividades de apoio é menos complexa das atividades 

finais, a razão dessa simplicidade é que para as atividades de apoio são utilizados 

princípios e procedimentos. 

Alguns princípios e procedimentos que ajudam na redução de custos das 

atividades de apoio são: 

  
Princípio do custo mínimo total do processo 
 

Em vários meios operacionais, um item costuma ser   a parcela mais cara do 

custo total. 

Com regularidade, a opção num processo de compra ou contratação é 

baseada no custo do item mais significante. Porém, talvez essa não seja a melhor 

decisão quando se levam em contas itens de custo que fazem parte do processo. É 

o fato do baixo custo dos equipamentos, mas que possuem alto custo de 

manutenção ou baixo custo de revenda. 

 
Padronização de recursos e procedimentos 
 

A padronização de recursos e procedimentos reduz os custos. Se o controle 

de compras é realizado através de um sistema informatizado e auxiliado por 

planilhas, não temos a padronização e o custo do processo eleva-se. 
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Simplificação dos processos 
 

Nos processos de operações das atividades de apoio, sempre existirá uma 

forma de simplificação, como forma de redução de custo. A complexidade do 

processo se dá pela introdução de controles desnecessários e sem embasamento 

econômico. O controle necessita de uma relação custo-benefício favorável. 

A principal pergunta que devemos realizar num processo é se ele pode ser 

simplificado, reduzindo os custos, mas que continue com o mesmo objetivo, ou se 

alguma etapa do processo por ser retirada sem que haja perda para o processo. 

   
Eliminação das falhas de comunicação 
 

Falhas de operação geram um retrabalho e aumento do custo. As falhas 

ocorrem muitas vezes por déficit na comunicação empresarial. 

Os processos mais importantes das atividades de apoio se relacionam com 

diversas áreas da empresa/organização e estão atrelados a um ótimo esquema de 

comunicação.  

Apesar da ajuda dos sistemas, muitas informações em um processo 

operacional necessitam da atividade humana para ser corretamente transmitida. 
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16 PREVISÃO DA CRISE PARA 2018 

 
Os atuais índices econômicos são os piores possíveis, com uma relativa 

melhora em comparativo á 2016, surge assim, uma prospera oportunidade de 

melhora para os anos seguintes? 

Sobre desemprego, nota-se que o numero sobe em alta escala, chegando ao 

auge de 14,7% da população brasileira desocupada ate o final do primeiro semestre 

de 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, batendo recorde 

histórico da nação. Em números, isso representa 14,2 milhões de pessoas sem 

emprego. Números esses preocupantes, já que a menor desocupação havia sido 

registrada em fevereiro de 2014, quando havia 6,6 milhões de desempregados. 

Logo, esse número mais que dobrou em três anos. 

Trabalhadores formais foram os mais atingidos nessa aérea.   

O IBGE aponta uma pequena melhora para o segundo semestre de 2017, já 

que o Banco Central cortou alguns juros e a taxa de desemprego recuou um pouco, 

informou que a produção industrial em abril subiu 0,6% sobre março. Mas na 

comparação de abril deste ano com abril de 2016, houve queda de 4,5%.  E no 

acumulado dos últimos 12 meses, a queda foi de 3,6%. Apesar do índice negativo, o 

tamanho da retração vem diminuindo desde junho de 2016. Essas notícias positivas 

mostram que tecnicamente o país engatinha para fora da recessão e a inflação vem em 

decadência. Porém, nada disso é dado como motivo de esperança, já que a turbulência 

política em Brasília ainda está prejudicando o desempenho da economia, principalmente 

por prolongar a incerteza entre empresários, investidores e consumidores.   

Enfim, supõe-se que haverá sim, um crescimento do desenvolvimento 

econômico no Brasil, porem será menor que o esperado, basicamente por causa da 

expectativa de dólar mais caro e queda menor dos juros.  
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Segundo especialistas, o dólar tende a cair no inicio do ano, mantendo um 

valor estável até meados de agosto, apesar de que terá um aumento gradativo.  

Também, a previsão para o PIB, é de um crescimento em 2,50%, em 2018, as 

contas devem cair com uma força de 2,30%. E no caso do desemprego, durante o 

inicio do ano deve chegar ao pico de 15,3%, mas a tendência é que melhore a partir 

do segundo semestre, quando a nova legislação estará firmada e em ativa, a meta 

será cair para menos de 13%. 
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17 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando o conteúdo de todo o trabalho, obtivemos capacitação para propor 

um plano tático, que contribuirá para desenvolver bons gestores e demonstrar a 

possibilidade de crescimento durante o período de crise, utilizando ferramentas que 

são de fácil acesso na administração.  

Esse plano tático conta com métodos básicos, porém fundamentais, desde a 

identificação das causas do problema até como manter o controle financeiro para 

não entrar em declínio novamente. É importante ressaltar que cada organização é 

única e possui suas particularidades, podendo adaptar o programa de soluções às 

suas necessidades. E de qualquer forma, não há resultado imediato assim como não 

há crise eterna, porém, usando os passos a seguir e sendo paciente, será possível 

alcançar objetivos e resultados antes nem cogitados. 

Sendo assim, em momento de crise, aja desta maneira: 

 
Identifique as causas 

Recessão econômica, crise política, e problemas na gestão são algumas das 

causas de revés empresarial. Identifica-los, porém, é imprescindível para saber 

quais as decisões tomar e quais as melhores alternativas para seguir. As 

ferramentas indicadas para este tópico são: Planejamento Empresarial e Como ser 

um bom líder. 

Um ótimo exemplo que demonstra essa situação é o de uma pessoa que ao 

se sentir mal, recorre a um médico e o diagnostico é a primeira etapa para descobrir 

qual doença e assim qual tratamento se mostra o mais indicado. 

 

Rever estratégias 
Após identificar as causas e analisar alternativas fica mais fácil traçar a rota 

para seus objetivos, sejam eles, sair da crise ou ascender por meio dela. Rever 

estratégias é um passo fundamental para constatar as falhas cometidas, corrigi-las e 

desenvolver um novo plano que se adeque às novas circunstâncias da empresa. As 

Finanças Corporativas e o Planejamento Empresarial são as ferramentas pertinentes 

para esse passo. 
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Assim como quando você está a um tempo fazendo academia e não obtém 

resultados, tenta identificar seu erro e então muda o exercício, afim de que se 

alcance o seu melhor potencial. 

Nessa fase, é essencial fazer boas pesquisas e entender o que ocorre no 

macroambiente. 

 

Analisar o Macroambiente 
A empresa não tem poder de controlar o Macroambiente, muito pelo contrário, 

ele que diretamente a afeta, seja através de uma crise política, uma nova lei 

ambiental, a oscilação econômica. Ao mesmo tempo em que pode ser um aliado, ele 

pode ser também um inimigo, necessitando maior atenção. Para não ser pego de 

surpresa, é fundamental manter-se atualizado na sua área de atuação. 

Da mesma forma que se deve observar o clima para saber se leva ou não, um 

guarda-chuva.  

Tão importante quanto a adaptação no macroambiente é adaptar-se ao 

Mercado. 

 

Adaptar-se ao Mercado 
Esse passo é indispensável para todas as empresas, já que a grande maioria 

das organizações que faliram, atribuíram a quebra à dificuldade de adaptação ao 

mercado, geralmente, muito competitivo.  

Para isso, é conveniente estudar seu público-alvo com certa regularidade, 

saber as estratégias de seu concorrente, se encaixar á nas atuais necessidades do 

publico, como por exemplo, vender por internet. O bom uso do Marketing de Vendas 

garantirá que não haja acomodação quando o assunto é produtos ou serviços no 

mercado, inovando e buscando melhoras frequentes.  

Para que a adaptação no mercado, flua facilmente é interessante investir na 

otimização de serviços e de equipe. 

 

Investir na otimização de processos 
Investir na otimização de processos resulta no aumento da rentabilidade por 

meio da facilidade de executar uma tarefa, diminuindo gastos, tempo, e gerindo bem 

a equipe, aumentando então, a produtividade e consequentemente o lucro. 

Ferramenta para consulta: Redução de custos 
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 Trazendo ao nosso cotidiano, um bom exemplo seria substituir o trajeto de 

carro até o trabalho, por um transporte publico ao notar que além de mais rápido, 

será econômico. 

 

 

Gerir bem a equipe 
Para extrair o melhor dos profissionais à sua disposição, é necessário ser 

comunicativo, bom ouvinte e então conhecer cada um de sua equipe, criando um 

vínculo de confiança entre ambas as partes. O bom líder sabe com quem pode 

contar em cada situação, e identifica os pontos fortes e fracos de seus 

colaboradores.  

Isso se dá como, quando um aluno começa a faltar muito e então seu 

professor busca entender os motivos por trás do absenteísmo, o auxiliando a uma 

retomada em sua frequência. 

 

Quitar as dívidas 
Todas as empresas lidam com o pagamento de contas, e pode se deparar 

com a tentação de adiá-las, mas isso seria um enorme risco, já que todas as 

empresas que encerraram suas atividades passaram por esse infortúnio. 

Lidando com altos juros, como ocorre atualmente, há o perigo de se obter 

dividas a preços exorbitantes, e a possibilidade de pagamento se afastar ainda mais. 

O débito jamais deve ser maior que o crédito. O primeiro passo é saber exatamente 

quanto deve, e estabelecer uma projeção de receitas que é analisar o faturamento e 

despesas, se ainda assim não for suficiente tente renegociar com fornecedores, 

abatimento de juros, e em último caso empréstimo com o mínimo possível de juros e 

encargos. A ferramenta que pode auxiliar nessa medida é a referente á Redução de 

Custos.  

Quando se tem uma boa gestão financeira, a possibilidade de aquisição de 

dividas é diminuída, pois se mantém o controle sobre seu patrimônio. 

 

Manter Controle Financeiro 
Recuperar o controle sobre suas finanças não é a pior das tarefas, mas sim 

mantê-lo. É necessário ter seu patrimônio claro, para que as entradas e saídas 
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estejam sob seu domínio, diminuindo riscos e aumentando a possibilidade de novos 

investimentos tanto no mercado quanto na sua atividade fim. 

Bem como, muitas pessoas físicas fazem uso de aplicativos financeiros, para 

controlar seus gastos, se assegurando que quitará suas dividas e sua renda chegará 

ao fim do mês.  

Dentro de uma instituição corporativa, a análise contábil serve de termômetro 

financeiro. 

 
 
Análise Constante da Contabilidade 

É um demonstrativo contábil utilizado para demonstrar como é formado o 

patrimônio líquido, por meio da comparação entre receitas e despesas. 

Um surfista ao ver uma onda mesmo a certa distância já se prepara sobre a 

prancha, não espera ela estar próxima ao suficiente para lhe derrubar. Assim deve 

agir o bom gestor, que ao observar um pequeno fragmento de complicação inicia 

uma preparação, freando maiores problemas futuros. 

 

 O grupo entende que é possível tirar proveito dessas medidas e alcançar 

excelentes resultados mesmo durante crise, que leva diversas companhias a falir.  
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18 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Durante a execução das pesquisas, abordamos a problemática crise e suas 

vertentes, já que se trata de algo incerto e muito atual, onde as informações certas 

vezes não coincidem, além de oscilar com muita frequência. O problema se mostra 

real quando cerca de 12,5% das organizações brasileiras declararam falência (dados 

de 2017). Dentro da gama de soluções encontradas, optamos por ferramentas já 

existentes, porém apresentamos as mesmas de maneira ajustada a esse período. 

Com o estudo aprofundado a respeito de crises já enfrentadas pelo País, adquirimos 

conhecimento o suficiente para compreender a crise atual. Para estruturar o uso de 

ferramentas que posteriormente nos renderia em um plano tático para a resolução 

dessa problemática dentro da empresa, fizemos estudos de caso de dez 

organizações de áreas de atuação e portes diferentes, onde direcionamos o estudo 

para cinco que faliram e outras cinco que alavancaram, podendo analisar tanto erros 

quanto acertos que nos ajudariam a concluir o plano tático. A construção do mesmo 

partiu do principio de se autoapresentar, já que o principal objetivo foi propor 

soluções coerentes, sucintas e funcionais, que de fato apresentassem resultados. 

O trabalho agregou conhecimentos valiosos tanto de caráter histórico quanto 

da administração em si, com o fornecimento de termos, dados e leituras. É um tema 

que mesmo fora da área acadêmica se faz interessante para o nosso circulo de 

convivência, agregando também a eles. Por termos examinado em detalhes cada 

etapa abordada, adquirimos entendimento pleno a respeito de Economia, Política, a 

gestão no seu todo. Passamos a analisar as situações de forma mais ampla e 

complexa, já levantando suas possíveis soluções.  

De resultado concluímos a relevância de certos fatores como a importância do 

macroambiente, pois afeta diretamente a empresa, de quitar dividas já que é inviável 

possuí-las e ter sucesso, adaptar-se ao mercado onde sua empresa está inserida, 

investir na otimização de processos visando melhoras constantes no atendimento 

aos seus clientes, conectar sua equipe no mesmo objetivo o que facilitará na vinda 

dos resultados e manter o controle financeiro garantindo a saúde econômica da sua 
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organização por meio de análise de resultado contábil. Isso por meio dos 

instrumentos apresentados para um bom líder, como as finanças corporativas, a 

redução de custos, o planejamento empresarial e o marketing de vendas.  

Portanto, todos os objetivos estipulados no inicio deste trabalho de conclusão 

de curso foram alcançados, ao apresentar a possibilidade de transformar o período 

de crise em oportunidades.   
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