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troca de experiências e um formato inovador de trabalho colaborativo 
(www.qintess.com).
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OpiniãO
Geração de valor: essa é 
a oferta que a sociedade 

espera das empresas

Quando comecei a 
estudar a temática 
sustentabilidade, na 
segunda metade dos 
anos 2000, uma frase 
me chamou muito 
atenção naquela 
época:

“A missão de uma 
empresa é criar 
valor para a so-

ciedade, só com essa visão 
ela tem chance de se per-
petuar e remunerar melhor 
o seu acionista”. Essa frase 
tinha sido mencionada por 
Guilherme Leal, da Natura, 
e fazia parte de um artigo 
muito crítico intitulado “O 
Estigma do Lucro”.

Em um primeiro mo-
mento aquilo gerou-me 
forte introspecção e até um 
certo conflito, visto que eu 
carregava o modelo mental 
tradicional para os negócios, 
que estava alinhado à uni-
lateralidade da geração de 
lucro e, também, de retorno. 
Entretanto, estava claro ali a 
formação de um novo olhar 
focado na imagem positiva 
que poderia ser criada para 
a sociedade (mais sistêmica 
e estratégica), para garantir 
a perenidade do negócio.

Com o tempo, fui perce-
bendo que alguns negócios 
incorporavam essa ideia de 
valor ampliado, bem como 
estavam agregando muito 
mais do que lucratividade 
e rentabilidade. De fato, 
estavam sendo “percebidas” 
como usina de geração de 
valor para um universo 
de stakeholders. Um novo 
modelo estava surgindo, 
aquele em que os negócios 
precisam efetivamente pen-
sar muito além da sua gestão 
econômica. 

Do ponto de vista do 
indivíduo, ficava claro que 
o investidor não era mais 
importante que o colabo-
rador, ou o mercado con-
sumidor mais importante 
do que a comunidade do 
entorno. Um novo para-
digma de visão estratégia 
estava sendo fortalecido, 
a empresa humanista em 
sobreposição ao modelo da 
empresa economista. Não é 
mais apenas a “felicidade” 
do investidor, por meio dos 
resultados econômicos, que 
precisava ser garantida, mas 
a “felicidade” das pessoas 
como um todo. Este era o 
foco de sucesso (e susten-
tabilidade) do negócio que 
começou a ser disseminado.

Nos dias críticos atuais, 
em que o avanço da pan-
demia do Coronavírus gera 
enormes incertezas nas 
pessoas, como que os ne-
gócios podem demonstrar 
esse modelo mais humanis-
ta? Como que eles podem 

atual mente gerar valor para 
a sociedade? Qual a atitude 
que o gestor pode ter para 
a reduzir a insegurança 
deste momento? Será uma 
prova de fogo para muitos 
gestores... um momento de 
dar resposta firme e colocar 
o discurso da empresa sus-
tentável na prática! 

Claramente não serão 
por mais propagandas dos 
produtos ou apelo em esti-
mular a demanda que farão a 
diferença para os negócios. 
Empresas que focarem em 
consumo, em um momento 
para “ficar em casa” correm 
grande risco de gerar uma 
imagem negativa, ou sofrer 
uma enxurrada de críticas 
nas redes sociais. 

Entretanto, as empresas 
que abraçarem a causa 
conjuntamente, forem so-
lidárias, compartilharem 
soluções, auxiliarem as 
pessoas pelas plataformas 
digitais, ou seja, aquelas que 
colocarem efetivamente 
seus negócios à disposição 
da sociedade serão vistas de 
forma muito mais positiva, 
além de serem mais lembra-
das futuramente. 

Algumas grandes empre-
sas, que possuem seus co-
mitês de crise, estão muito 
cuidadosas em afinar os 
seus posicionamentos junto 
à sociedade, pois precisam 
identificar claramente o que 
as pessoas precisam agora. 
As empresas de tecnologia 
estão liberando seus ser-
viços gratuitamente para 
facilitar os trabalhos remo-
tos, como a Cisco, a Google 
e a Zoom. 

Outros exemplos, são 
aquelas empresas que estão 
disponibilizando serviços 
de logística, ou fornecendo 
materiais para prevenção/
cuidados com a saúde ou 
ainda liberando canais de 
entretenimento/atividades 
para ambientes domésticos. 
Todas elas são exemplos 
de negócios que estão po-
sicionadas em contribuir 
para amenizar os impactos 
deste momento! Serão 
dias difíceis para manter o 
faturamento, controlar os 
custos e gerar liquidez de 
caixa, mas também será 
um momento de fortalecer 
a imagem.

Essas são as atuais ofertas 
que os gestores devem fazer 
à sociedade! Isso que preci-
sa também ser “vendido”, 
pois agregará muito valor 
para a sociedade e garantirá 
também a sobrevivência dos 
negócios, pois vão muito 
além da divulgação dos 
tradicionais números do 
Balanço e DRE.

(*) - É professor de Finanças 
Corporativas e Sustentabilidade 
Empresarial no ISAE Escola de 

Negócios (www.isaebrasil.com.br).

Pedro Salanek Filho (*)

Como fica 
a reputação 
das marcas?

Fernando Dias Cabral (*)

O compartilhamento de opiniões e 
críticas viralizou e fez com que 
grandes empresas investissem 

em monitoramento deste mundo virtual.  
Em momentos difíceis como agora, o 
Coronavírus desnudou os princípios 
morais e éticos de muitas empresas. 
Tem sido possível ver de tudo: empresas 
solidárias, insensíveis e, porque não, 
“dinheiristas”.

O mercado está vivendo um fato to-
talmente novo e, naturalmente, o meio 
empresarial está preocupado com a 
queda das vendas. A luta por resultados 
agora é praticamente inglória e tem um 
preço. Muitas empresas desprezaram 
isso, enquanto outras souberam fazer 
a leitura do momento. Empresas como 
a Claro, Ambev, Microsoft e Linkedin 
despontaram com boas atitudes.

As ações foram de doações de álcool 
gel para pessoas em vulnerabilidade 
social e redes públicas de saúde à li-
beração de canais e pacote de serviços 

para que a população tenha o que fazer 
em casa. Outras fizeram o movimento 
inverso: cobraram resultado dos fun-
cionários, impediram home office ao 
administrativo, provocaram demissão 
voluntária e mantiveram estruturas 
de grande aglomeração 
abertas.

O fato é que o impacto 
para as empresas em 
tempos de Coronavírus 
irá além dos custos. De 
imediato não é visível, 
mas será sentido no 
futuro e afetará a ima-
gem da marca, positiva 
ou negativamente. Hoje 
os ativos intangíveis re-
presentam mais de 70% 
da composição de ativos 
totais de uma empresa. 
Porém, quando calcu-
lado o Enterprise value (termo em 
inglês utilizado para definir o valor 
de mercado das empresas), muitas 
estão precificadas abaixo do valor 
dos seus ativos totais.

Segundo dados fornecidos pela 
Comdinheiro, enquadram-se nesta situ-
ação empresas como a Mills (-19,45%), 
Lojas Marisa (-54,10%), Marco Polo 
(-49,03%), Duratex (-27,14%), entre 
outras marcas de prestígio. Isso de-

monstra que aos olhos do 
investidor uma empresa 
como negócio não tem 
valor, sendo os ativos 
físicos mais valiosos que 
sua atividade.

A crise está só no come-
ço, e para a empresa que 
ainda acredita que os refle-
xos se limitam a perda das 
vendas ou algumas poucas 
reclamações informais de 
clientes ou funcionários, 
é melhor refletir, porque 
o mercado em breve irá 
pontuar quem de fato se 

engajou socialmente diante da pandemia.

(*) É especialista em Controladoria e Finanças, 
consultor, avaliador de empresas na Gordon 

Valuations e autor do Livro Avaliação de empresas – 
e os desafios que vão além do Fair Value.
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“O impacto 
para as empresas 
em tempos de 
Coronavírus irá 
além dos custos. 
De imediato não 
é visível, mas será 
sentido no futuro e 
afetará a imagem da 
marca, positiva ou 
negativamente. 
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Uma forma esclarecedora de entender 
o Brasil é dividi-lo em dois pedaços: 25% 
e 75%. Na década de 1970, o economista 
Edmar Bacha cunhou o termo Belíndia. 
Uma parte do Brasil estava ótima (a Bél-
gica, os 25%) e a outra pobre (a Índia de 
então). Na década de 1990, a revista The 
Economist cunhou o termo Italordânia. 
Uma parte era Itália e a outra Jordânia. 
Entre 1970 e 1990, a parte Bélgica caiu 
e a parte Índia melhorou. E, hoje, todos 
cairão muito com a pandemia.

O Brasil 25% tem escola de adequa-
da qualidade, moradias dignas, plano 
médico e renda suficiente para uma 
vida estruturada. E o Brasil 75% mora 
nas periferias com transporte público 
lotado, hospitais atulhados e suporte 
social aquém do aceitável. Esta pandemia 
maltratará direta e indiretamente os dois 
Brasis: com desemprego em massa, com 
enorme queda na renda, com aumento 
de gastos, com piores serviços públicos, 
com enorme e profunda piora do endivi-
damento público.

Ambos, 25% e 75%, terão de se sentar 
na mesa e ter papo de adulto. Paz ou 
guerra social? Sacrifícios proporcionais 
ou força bruta para manter o status quo? 
Vamos gastar 100 bilhões ao ano com 
transformadoras políticas públicas ou 

continuar tendo déficit de 100 bilhões 
com a aposentadoria dos funcionários 
públicos? Queremos ser um Canadá ou 
uma Venezuela? Impeachment ou país 
sem rumo? A pandemia nos forçou a 
mudar o jogo dos últimos séculos: classe 
média confortável versus pretos e pobres 
distanciados. A pandemia acaba com essa 
distância pacificada por séculos – típico 
jeitinho brasileiro hipócrita e dissimulado 
de tapinhas nas costas.

Soluções? Há muitos exemplos: redu-
zir aposentadorias exorbitantes e usar a 
economia obtida em escolas e hospitais 
nas periferias; investimento em tecnologia 
necessária ao país; reduzir a dívida pública; 
o Ministério da Educação poderia desbu-
rocratizar e deixar pequenos grupos de 
professores extremamente qualificados 
abrirem pequenas instituições de ensino 
superior e técnico nas periferias mais 
pobres do Brasil;  deixar proprietários 
de faculdades particulares oferecerem 
cursos técnicos em horários de baixa 
ocupação; reduzir o salário de alguns 
funcionários públicos e aumentar os da 
educação, saúde e segurança; oferecer 
mecanismos de premiação aos gestores 
públicos por resultados objetivos alcan-
çados; informatizar e deixar eficiente a 
gestão pública; financiar as universidades 
para que possam oferecer soluções tecno-

lógicas gratuitas para micro e pequenos 
empresários etc. Muitos etceteras.

Priorizar as periferias gerará emprego 
para o Brasil 75%, priorizando educação 
e saúde. Assim, 75% se transformarão em 
95% em 20 ou 30 anos.

A pandemia que mata pode ajudar a 
unir os Brasis, ser a parteira do novo. 
Paradoxal.  Quem já estudou estratégia 
militar sabe que há hora de avançar e 
hora de recuar. Brasileiros, avancemos. 
E que os lideres toscos recuem. Saiam da 
caverna de Platão e voltem para a caserna. 
Não precisamos de verborragia grosseira. 

(*) É Diretor Administrativo FapUnifesp: mestre e 
doutor em Engenharia Elétrica pela Poli/USP (1997 
e 2002). Bacharel em Ciência da Computação pelo 

IME/USP (1990). Bacharel em Atuária pela FEA/
USP (2018). Especialista em Atuária, Modelagem de 

Risco, Precificação de Ativos e Passivos e Gestão 
de Investimentos.

Ambos Brasis (25% e 75%) perdem muito 
com essa pandemia, portanto unir-se 
é a única solução

Luiz Jurandir Simoes de Araújo (*)

No passado, quem adquiria um produto defeituoso 
ou contratava um serviço ruim, tinha como opção ir 
para a Justiça ou contar para meia dúzia de amigos a 
sua insatisfação. Hoje, em apenas um “click” e poucos 
segundos é possível macular a imagem de uma empresa.

Webinar gratuito debate desafios e preocupações no apoio à 
força de trabalho durante a pandemia do Coronavírus

Em todo o mundo, a pandemia do 
Coronavírus tem obrigado as empre-
sas a se desdobrar em esforços para 
minimizar, na medida do possível, os 
impactos sobre a vida de indivíduos, 
comunidades e organizações. Para 
auxiliar as empresas na tarefa crucial 
de manter a continuidade dos negócios, 
a Mercer, líder global de consultoria 
em carreira, saúde, previdência e 
investimentos, promove um webinar 
gratuito no dia 06 de abril para debater 
questões como: a MP que estabelece 
novas regras trabalhistas durante a 
pandemia, a expansão do trabalho 
remoto, a produtividade da força de 

trabalho, a remuneração executiva face 
ao derretimento dos mercados e outros 
grandes desafios enfrentados por líde-
res e gestores de RH em nosso país.

O webinar “Navegando pela crise: 
compartilhando experiências” con-
tará com a presença dos seguintes 
painelistas:

•	 Adriano Lima - Sócio, Neon e 
da AL+ People & Performance 
Solutions

•	 Marilia Rocca - CEO, Grupo Hi-
node

•	 Paulo Naliato - CEO, Cielo
•	 Victor de Queiroz - Diretor de 

RH, Next

•	 Vilma Toshie Kutomi - Sócia, 
Mattos Filho, especialista na 
prática trabalhista, sindical e de 
remuneração de executivos

Serviço:

Data: Segunda-feira, 06 de abril 
de 2020

Horário: 17h30, hora de Brasília

Inscrição gratuita pelo link: 
https://mmc.zoom.us/webinar/
register/6315853528691/WN_
IRH4YidBQCCE-eevR0o4LQ


