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Levantamento inédito realizado por EXAME mostra quais são os cinco fatores que garantem o 
crescimento constante -- e com lucro -- de um seleto grupo de empresas brasileiras 
 
Cresça ou desapareça. Essa mensagem singela -- mas perturbadora -- se tornou um 
imperativo para as empresas. A questão é que o crescimento consistente, que perdura ao 
longo dos anos, preserva o lucro, permite investimentos e faz acionistas felizes é privilégio de 
poucos. De acordo com um estudo da consultoria McKinsey, elaborado com dados de 100 
grandes empresas americanas entre 1994 e 2003, apenas um terço delas aumentou as vendas 
acima do PIB e, ao mesmo tempo, gerou retorno superior à média para o acionista. Muitas 
vezes, o delicado equilíbrio entre o aumento de vendas e a manutenção dos lucros parece 
inconciliável. "Em vez de ser tratados como forças antagônicas, crescimento e lucro têm de ser 
convergentes", disse a EXAME Patrick Viguerie, um dos coordenadores da pesquisa da 
McKinsey. Mas quais seriam os motores que conduzem ao crescimento com lucro e à 
longevidade? Para responder a essa pergunta, EXAME encomendou à Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), da Universidade de São Paulo, um 
levantamento das companhias brasileiras que, nos últimos cinco anos, cresceram com lucro 
ano a ano. O resultado é uma lista de 91 empresas. Foram detectados cinco princípios que 
levam ao crescimento sustentado: meritocracia, inovação, senso de oportunidade, moderação 
e conhecimento profundo dos clientes. Para ilustrá-los, foram escolhidas cinco companhias -- 
ALL, Perdigão, Nortox, DPaschoal e Visanet. Para uma empresa, é difícil reunir todos os 
princípios -- alguns, inclusive, parecem conflitantes. É impossível, porém, que um negócio 
atinja o crescimento sustentado sem apresentar algumas dessas características. A seguir, os 
cinco motores do crescimento. 
 
 

Os 5 princípios 

Veja o caminho seguido pelas empresas que crescem com lucro 

1 - Meritocracia 
Os funcionários têm metas ligadas ao crescimento da companhia e 
são remunerados pelo cumprimento delas 

2 - Inovação 
São as pequenas inovações e não as mirabolantes que de fato 
garantem a continuidade do crescimento 

3 - Senso de oportunidade 
Não basta estar no lugar certo na hora certa. É preciso farejar a 
oportunidade e insistir na estratégia 

4 - Moderação 
Nada de fusões e aquisições. As companhias com crescimento 
sustentado crescem de maneira orgânica 

5 - Conhecimento dos clientes 
Saber o que os clientes querem permite crescer onde é mais fácil e 
barato na base de consumidores já conquistada 

 
O primeiro motor que impulsiona as empresas de crescimento sustentado é a meritocracia, o 
reconhecimento das melhores pessoas e dos melhores resultados. Não dá para crescer com 
lucro sem que os funcionários -- da base ao topo da hierarquia -- estejam comprometidos com 
essa meta. E não dá para garantir esse comprometimento sem que a empresa ofereça algo em 
troca. Um exemplo eloqüente é a ALL, empresa de logística controlada pela GP Investimentos, 
fruto da privatização de parte da malha ferroviária estatal, que faturou 300 milhões de dólares 
em 2004. Dos 2 000 funcionários, 700 têm metas individuais. Os padrões rigorosos produzem 
histórias como a do técnico de operações Marcos Pedroso. No ano passado, ele desenvolveu 
um novo detector de descarrilamento de vagões, que consome menos bateria e custa a 
metade em relação ao modelo anterior. Recebeu como prêmio um carro zero-quilômetro. 
Pedroso não é exceção. Em 2004, a ALL pagou 7,8 milhões de reais em bônus. Os gerentes e 
supervisores da companhia podem ganhar até 15 salários a mais por ano.  
 
 



O impacto de centenas de funcionários tentando obstinadamente produzir mais com menos fez 
o custo fixo da empresa cair 27% de 2001 a 2004. Essa redução impulsiona o crescimento ao 
dar fôlego a novos investimentos. Em 2004, a empresa investiu 190 milhões de reais, o 
equivalente a um terço do faturamento. A economia não significou redução de eficiência -- as 
metas vêm acompanhadas de objetivos para a manutenção de padrões de operação. "As 
metas individuais podem ser nossas piores ou melhores aliadas", diz Bernardo Hees, 
presidente da ALL. "Para que o sistema dê certo, é preciso que cada uma delas seja coerente 
com a estratégia geral da empresa."  
 
Um dos grandes inspiradores do sistema de mérito na ALL foi o americano Sam Walton, 
fundador da rede varejista Wal-Mart -- que, em seus 55 anos de existência, cresceu a ponto de 
se tornar a maior companhia do mundo. Walton, um dos gurus de Jorge Paulo Lemann, 
fundador da GP Investimentos, estabeleceu que todo funcionário, independentemente de sua 
posição hierárquica, teria acesso a todos os escalões da empresa, tornando a transparência 
uma irmã inseparável da meritocracia. Também distribuiu ações a todos os empregados, 
fazendo com que o sucesso do negócio significasse também sucesso pessoal.  
 
Inovar -- e isso parece óbvio -- é outro princípio essencial para crescer. Sem novas 
tecnologias, novos produtos e sem, sobretudo, a descoberta de novas necessi dades do 
mercado, o destino das empresas costuma ser a estagnação. Ou a morte. Quando se fala em 
inovação, porém, é preciso fazer duas observações. Primeira, nem sempre inovar faz parte do 
cotidiano da empresa. Mesmo a americana DuPont, conhecida pela capacidade de criar novos 
mercados, desenvolve produtos como o Teflon uma vez a cada década. De acordo com o 
levantamento da McKinsey, 70% das companhias com resultados acima da média tiveram 
sucesso explorando negócios já existentes. A segunda observação é que as inovações radicais 
ou as revoluções dificilmente se repetem ao longo do tempo -- portanto, raramente se 
materializam em crescimento sustentado. "As inovações radicais levaram empresas como a 
Dell à lista das maiores do mundo", diz Viguerie. "Mas elas são exceção."  
 
Na vida real, as inovações mais comuns -- a despeito de qualquer idéia glamourosa -- são as 
que mudam detalhes do dia-a-dia, no desenvolvimento de produtos, numa nova maneira de 
captar recursos ou num jeito diferente de organizar as equipes. A Toyota, por exemplo, é 
reconhecida pelo design e pela engenharia de seus carros. Ao desenvolver um novo modelo, a 
montadora usa pelo menos 60% dos componentes presentes nos automóveis que já fazem 
parte da linha de produtos. Assim, a Toyota tornou-se capaz de desenvolver um novo 
automóvel em apenas 12 meses, ante uma média de três anos das concorrentes. O custo de 
desenvolvimento e produção também cai dramaticamente -- esse é um dos segredos que 
garantem o crescimento constante da empresa, a despeito da agonia pela qual passam os 
concorrentes americanos. No ano passado, o lucro da Toyota superou os 10 bilhões de dólares 
-- mais que os resultados de GM, Ford e DaimlerChrysler somados.  
 
No Brasil, um bom exemplo de empresa que consegue fazer inovações sem revoluções é a 
Perdigão, uma das maiores processadoras de carne do país, com faturamento de 1,9 bilhão de 
dólares em 2004. Em 2001, ela inovou ao se tornar a única empresa de carnes brasileira a 
manter pratos prontos congelados com marca própria, a Perdix, no varejo europeu. Na mesma 
época, entrou com a marca Fazenda na Rússia. "No começo erramos o tempero de uma 
extensa linha de produtos", diz Nildemar Secches, presidente da Perdigão. "Agora estamos 
mais cautelosos, a cada lançamento, para adaptá-lo à preferência local." A mistura equilibrada 
de cautela e inovação garantiu que, no ano passado, as exportações de produtos 
industrializados da companhia aumentassem 15% em relação ao ano anterior. A trajetória da 
empresa é repleta de outras pequenas inovações, nem sempre ligadas a produtos. Uma das 
mais significativas foi na forma de captar recursos para sua expansão. Em 2000, a Perdigão se 
tornou a primeira empresa brasileira de alimentos a abrir o capital na Bolsa de Nova York. Com 
isso, conseguiu baixar seu custo de captação de dinheiro. A chancela das ações listadas no 
maior mercado do mundo, aliada ao bom desempenho com as exportações, permitiu levantar 
recursos para investir na expansão internacional.  
 
É provável que esse seja o princípio de mais complicada reprodução. Estar no lugar certo na 
hora certa costuma ser o começo de todo empreendedor de sucesso. É isso que faz com que 
eles cresçam a taxas assustadoras nos primeiros anos de seus negócios. A questão é como 
manter isso em empresas já consolidadas. Como farejar a oportunidade e manter-se firme na 
estratégia, mesmo que as evidências digam que é hora de pular fora? Poucas empresas 
exemplificam tão bem essa máxima quanto a fabricante de defensivos agrícolas Nortox.  



Com vendas de 218 milhões de dólares em 2004, ela é hoje uma das empresas do setor 
químico que mais crescem no país, graças a uma oportunidade vislumbrada pelo fundador e 
mantida desde o início da empresa -- a soja. "Eu via que muita gente do Sul começava a 
investir em soja no Paraná", diz o gaúcho Osmar Amaral, de 80 anos, que abriu a empresa nos 
anos 50. "Tive certeza de que ali havia uma grande oportunidade." Na época, as empresas de 
defensivos estavam deixando a região, devido às sucessivas quebras de safra provocadas 
pelas geadas. Amaral era representante comercial de uma dessas companhias. Ao enxergar a 
oportunidade, ele comprou uma pequena fábrica, dando origem à Nortox. Um de seus 
primeiros clientes foi André Maggi, pai de Blairo Maggi, maior produtor de soja do mundo e 
atual governador de Mato Grosso. Desde então, os negócios da Nortox têm acompanhado a 
expansão da fronteira agrícola com a cultura do grão. Instalada no Paraná, a empresa há 
muito ultrapassou os limites do estado. Atualmente, apenas 40% do faturamento vem do Sul e 
do Sudeste -- as vendas hoje alcançam estados sem tradição no agronegócio, como Piauí e 
Maranhão. 
 

PELOTÃO DE ELITE 

As principais características das 91 empresas brasileiras que 
conseguiram crescer em vendas e manter o lucro nos últimos cinco 
anos 

Setor 
Outros 33%  

Química e petroquímica 15%  

Siderurgia 14%  

Atacado e comércio exterior 11% 

Serviços públicos 8%  

Alimentos 7% 

Mineração 6%  

Comércio varejista 6%  

Outros 33%  

Funcionários 

Entre 1 000 e 5 000 47% 

Menos de 1 000 22% 

Entre 5 000 e 10 000 15% 

Entre 10 000 e 30 000 9%  

Mais de 30 000 7%  

Rentabilidade média(1) 

Entre 40% e 70% 45% 

Entre 20% e 40% 34%  

Entre 10% e 20% 17%  

Entre 1% e 10% 4%  

Crescimento médio 

Entre 0,8% e 5% 32% 

Entre 5% e 10% 32% 

Entre 10% e 20% 27% 

Entre 20% e 30% 5% 

Entre 30% e 45% 4% 

(1) Lucro líquido ajustado sobre o patrimônio líquido ajustado 
Fontes: Melhores e Maiores; Fipecafi  

 
 
Ter senso de oportunidade não significa, necessariamente, ser pioneiro. Pode também 
significar ser um seguidor em um novo mercado. Segundo Viguerie, da McKinsey, essa é uma 
lição ensinada pelos imitadores da americana Home Depot, empresa que, nos anos 80, criou o 
varejo baseado na idéia do "faça você mesmo". A Lowe's, tradicional loja de material de 
construção, farejou a oportunidade e tratou de copiar o modelo. Hoje, a Lowe's é a segunda 
maior rede de bricolagem dos Estados Unidos, com vendas de 36 bilhões de dólares em 2004.  



Perde apenas para a própria Home Depot. Mas os resultados da Lowe's, que cresceu 18% em 
2004, levaram a McKinsey a considerá-la uma das estrelas do crescimento nos últimos dez 
anos. A cópia, feita a tempo, deu certo.  
 
Pode parecer um contra-senso falar em crescimento moderado numa época em que as fusões 
e aquisições parecem a receita mais segura para expandir os negócios. Mas, na prática, a 
maior parte das empresas que crescem com constância -- e de forma saudável -- não costuma 
dar saltos gigantescos. Na amostra avaliada pela McKinsey, apenas 30% das companhias que 
cresceram e deram retorno acima da média adquiriram novos negócios, compraram 
concorrentes ou se expandiram por novas regiões. Algumas vezes, é preciso fazer o caminho 
oposto: abrir mão de negócios pouco rentáveis ou sem potencial futuro. "Muitas empresas 
procuram oportunidades de crescimento em grandes idéias", disse a EXAME o guru de 
estratégia Ram Charan, autor do livro Crescimento e Lucro. "Na verdade, elas precisam de 
pequenos projetos que tenham efeito cumulativo."  
 
Um bom exemplo disso é a DPaschoal, maior rede de revenda de autopeças do país. A partir 
de 2001, seus executivos decidiram crescer sem abrir novas lojas próprias. A idéia era 
credenciar lojas independentes, que passariam a usar a marca Top Service. A DPaschoal deu 
treinamento e ajudou a melhorar as instalações desses varejistas. Resultado: as vendas 
aumentaram e eles, que já eram clientes da empresa, passaram a comprar mais.  
 
Em apenas três anos, a rede Top Service saiu de uma base zero para 262 lojas credenciadas -- 
um ritmo de abertura três vezes maior que o de lojas próprias na década anterior. Ao 
descartar as aquisições e as novas lojas, a DPaschoal deixou para trás a trajetória inconstante 
dos anos 90. Nos últimos cinco anos, atingiu um crescimento anual médio de 11%, um índice 
invejável para o varejo, e faturou 570 milhões de dólares em 2004. "Não vamos com muita 
sede ao pote", diz Paulo Sérgio Paschoal, diretor-superintendente da empresa. "Nosso lema é 
solidificar o que construímos sem ter obsessão pelo crescimento por si só." No livro Empresas 
Feitas para Vencer, o estudioso Jim Collins também condena a busca pelo crescimento de 
maneira irrefletida. Ele e sua equipe analisaram 1 435 empresas americanas no período de 
1965 a 2000. Apenas 11 delas conseguiram sustentar, por mais de 15 anos, uma expansão 
considerada extraordinária. De acordo com Collins, nenhuma dessas companhias se preocupou 
obsessivamente com o crescimento acelerado. Ele foi conseqüência, e não fim.  
 
Tirar mais dinheiro dos mesmos clientes constitui o último ponto em comum entre as 
empresas que não param de crescer. "Temos gerado mais receita nova com os mesmos 
clientes do que indo atrás de novos", diz Hees, da ALL. Um desses clientes é a SLC, terceira 
maior produtora de arroz do país. Há dois anos, a ALL apenas transportava o arroz da fazenda 
para a fábrica da empresa, no Rio Grande do Sul. Hoje a operadora cuida até da distribuição 
do produto final para o varejo da zona leste de São Paulo. "As empresas, sobretudo na área de 
prestação de serviços, precisam criar produtos que preencham necessidades de seus clientes", 
afirma José Paschoal Rossetti, professor da Fundação Dom Cabral. Nenhum exemplo de 
expansão das receitas com os mesmos clientes é tão representativo quanto o da Visanet, 
administradora das transações efetuadas com os cartões da marca Visa, com receitas de 500 
milhões de dólares em 2004. Ao ser criada, há dez anos, a Visanet operava apenas as 
transações de débito e crédito. Atualmente, as mesmas máquinas que fazem esse tipo de 
transação oferecem cerca de dez operações distintas, como o crédito direto ao consumidor. O 
princípio é fazer com que os mesmos clientes -- os 30 bancos emissores de cartões dessa 
bandeira no país -- usem outros serviços com a mesma tecnologia instalada.  
 
Boa parte das idéias para novos produtos -- note-se que aí também entra em ação o princípio 
da inovação -- sai de reuniões realizadas mensalmente entre representantes da empresa e de 
quatro dos principais bancos emissores. Além de cuidar do relacionamento com os bancos, a 
Visanet procura se aproximar dos cerca de 800 000 estabelecimentos que têm máquinas de 
processamento de transações. O objetivo é conhecê-los a ponto de criar novos serviços 
específicos. Foi com base nesse conhecimento que, no ano passado, um dos escritórios da 
empresa no interior de São Paulo passou a oferecer um serviço para cerca de 600 lojas da 
operadora de telefonia celular Claro. Enquanto captura a transação de compra, a máquina da 
Visanet transmite para a sede da Claro o valor da compra e o número da linha de celular 
correspondente. Normalmente, os funcionários das lojas ficavam responsáveis pela 
transmissão dessas informações, o que gerava erros e atrasos. Ao resolver um problema do 
cliente, a Visanet acabou se beneficiando, pois as lojas passaram a incentivar o uso de cartões 
Visa. As transações na rede de lojas Claro dobraram desde que o serviço passou a funcionar. 



"É uma idéia simples, que não exigiu novos investimentos, e tem um bom impacto nas 
receitas", diz Luiz Eduardo Ritzmann, diretor executivo de estratégia de produtos da Visanet.  
 
Os exemplos da ALL, da Perdigão, da Nortox, da Visanet e da DPaschoal mostram que é 
possível crescer de forma consistente. Não existem, porém, atalhos nessa expansão. Nem 
conforto. Trata-se de um processo de longo prazo, construído dia após dia e que necessita, 
sobretudo, de coerência. Nenhuma empresa pode crescer de maneira saudável, por anos 
seguidos, se não souber exatamente aonde quer chegar. "Não há um negócio que não possa 
crescer", diz o guru Ram Charan. "Sempre há espaço para aumentar as vendas com lucro 
quando se olha para o próprio negócio sob um novo ângulo." 
 
 

ALL 

Pontos fortes 
Meritocracia  
Inovação  
Conhecimento do cliente  

Crescimento médio anual 

Empresa Setor(1) 

8,6% 1,8% 

Rentabilidade média anual 

Empresa Setor(2) 

19,2% -1,6% 

(1) Crescimento anual composto das vendas médias das empresas 
do setor listadas entre as 500 de Melhores e Maiores.  
(2) Média da rentabilidade anual do setor, segundo dados das 500 
empresas de Melhores e Maiores 

 
 

Perdigão 

Pontos fortes 
Inovação  
Senso de oportunidade 

Crescimento médio anual 

Empresa Setor(1) 

11,2% 7,4% 

Rentabilidade média anual 

Empresa Setor(2) 

14,8% 10,1% 

(1) Crescimento anual composto das vendas médias das empresas 
do setor listadas entre as 500 de Melhores e Maiores.  
(2) Média da rentabilidade anual do setor, segundo dados das 500 
empresas de Melhores e Maiores 

 
 

Nortox 

Pontos fortes 
Senso de oportunidade  
Moderação  

Crescimento médio anual 

Empresa Setor(1) 

32,5% 3,5% 

Rentabilidade média anual 
Empresa Setor(2) 

20,6% 21,4% 

(1) Crescimento anual composto das vendas médias das empresas 
do setor listadas entre as 500 de Melhores e Maiores.  



(2) Média da rentabilidade anual do setor, segundo dados das 500 
empresas de Melhores e Maiores 

 
 
 

Visanet 
Pontos fortes 
Conhecimento do cliente  
Meritocracia  

Crescimento médio anual 

Empresa Setor(1) 

11% -1,9% 

Rentabilidade média anual 
Empresa Setor(2) 

35,4% 25% 

(1) Crescimento anual composto das vendas médias das empresas 
do setor listadas entre as 500 de Melhores e Maiores.  
(2) Média da rentabilidade anual do setor, segundo dados das 500 
empresas de Melhores e Maiores 

 
 

Dpaschoal 
Pontos fortes 
Moderação  
Conhecimento do cliente  
Meritocracia  

Crescimento médio anual 

Empresa Setor(1) 

11,5% 1,6% 

Rentabilidade média anual 

Empresa Setor(2) 

13,2% 0,3% 

(1) Crescimento anual composto das vendas médias das empresas 
do setor listadas entre as 500 de Melhores e Maiores.  
(2) Média da rentabilidade anual do setor, segundo dados das 500 
empresas de Melhores e Maiores 

 
Fonte: Exame, a.39, n.17, p.18-25, 31 ago. 2005. 


