
O que faz uma empresa
crescer mais que a outra

Empresas que apresentam
crescimento sustentado e com

lucro são inovadoras, remuneram
funcionários de acordo com

as metas e têm grande senso
de oportunidade

M
eritocracia, inovação, senso de

oportunidade, moderação e co-
nhecimento profundo dos clien-
tes. Esses são os cinco princípi-

os que levam as empresas ao crescimento
sustentado, de acordo com levantamento da
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras (Fipecafi), da Univer-
sidade de São Paulo, a pedido da revista "Exa-
me". O estudo descobriu que, nos últimos
cinco anos, 91 empresas brasileiras cresce-
ram com lucro ano a ano. Isso não significa
que todas conseguiram reunir os cinco prin-
cípios, mas os resultados de seus negócios
estão diretamente atrelados a algumas des-
sas características.

A meritocracia - sistema em que os funci-
onários têm metas ligadas ao crescimento da
companhia e são remunerados pelo cumpri-
mento delas - é o primeiro fator que garante
o crescimento constante, e com lucro. A re-
gra é clara. Crescer exige o envolvimento
dos colaboradores de todos os escalões, mas,
para isso, é preciso que eles recebam algo
em troca.

Com 2 mil funcionários, dos quais 700
têm metas individuais - e rigorosas -, a Amé-
rica Latina Logística (ALL), dona de um fatu-
ramento anual (2004) de US$ 300 milhões, é
exemplo de empresa que reconhece as me-
lhores práticas. No ano passado, por exem-
plo, "presenteou" o técnico de operações
Marcos Pedroso por ele ter desenvolvido um
detector de descarrilamento de vagões, que
consome menos bateria e custa a metade em
relação ao modelo que a empresa utilizava.

A obsessão dos funcionários em procu-
rar alternativas que os levam a produzir mais
com menos fez o custo fixo da empresa cair
27% nos últimos quatro anos. Essa redução
possibilitou que a ALL investisse no ano pas-
sado R$ 190 milhões. Mas, para que o siste-
ma dê certo, esclarece Bernardo Hess, presi-
dente da ALL, é preciso que as metas indivi-
duais sejam coerentes com a estratégia geral

da companhia. "Do contrário podem ser nos-
sas piores aliadas", enfatiza.

Inovação
A inovação é outro princípio básico para

crescer. Embora a afirmação pareça óbvia, o
fato é que sem novas tecnologias, novos pro-
dutos e, principalmente, a descoberta de
novas necessidades de mercado, são gran-
des as chances de as empresas estagnarem-
se, ou simplesmente desaparecerem.

Inovar, entretanto, nem sempre significa
ter a capacidade de criar produtos e solu-
ções constantemente. Um levantamento da
consultoria norte-americana McKinsey mos-
tra que 70% das companhias com resultados
acima da média alcançaram sucesso explo-
rando negócios já existentes. Ou, então, ter
de proporcionar uma revolução radical, como
a que levou a fabricante de microcomputa-
dores Dell (os equipamentos são configura-
dos pelo comprador) a se tornar uma das
maiores empresas do mundo.

No mundo empresarial, a inovação que
conta é a que muda os detalhes do dia-a-
dia, no desenvolvimento de produtos, numa
nova maneira de captar recursos ou na for-
mação de uma equipe. A Toyota, por exem-
plo, utiliza cerca de 60% dos componentes,
que já fazem parte de sua linha de produtos,
no desenvolvimento de novos modelos. Des-
sa forma, é capaz de lançar um veículo a

cada 12 meses, ao passo que os concorren-
tes o fazem, em média, a cada três anos.,

Essa estratégia permite a redução do cus-
to de desenvolvimento e produção, o que
garante o crescimento constante. Prova dis-
so é que no ano passado a Toyota faturou
mais de US$ 10 bilhões, mais que os resulta-
dos da General Motors, Ford e DaimlerChrys-
ler somados.

Um exemplo de empresa brasileira que
consegue inovar sem fazer alardes é a cata-
rinense Perdigão, uma das maiores proces-
sadoras de carne do País. Desde 2001, é a
única empresa de carnes brasileira a manter
pratos prontos congelados com marca pró-
pria, a Perdix, no varejo europeu. No mes-
mo período, entrou no mercado russo com
a marca "Fazenda".

Por mesclar inovação e cautela - os pro-
dutos são adaptados à preferência local - a
Perdigão vem alcançando expressivos au-
mentos na exportação de produtos industri-
alizados. No ano passado, o acréscimo foi
de 15% em relação a 2003.

A expansão internacional também é re-
sultado da forma como a empresa faz a cap-
tação de recursos. Uma das mais significati-
vas aconteceu em 2000, quando tornou-se a
primeira empresa brasileira de alimentos a
abrir o capital na Bolsa de Nova Iorque. Com
o barateamento do custo de captação de di-
nheiro, a empresa pode lançar vôos mais
altos.
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Senso de oportunidade
não significa ser pioneiro

Como farejar as oportunidades e man-
ter-se firme na estratégia, mesmo que
s evidências apontem para outra
direção. Poucas empresas fazem

bom uso dessa "máxima" como a Nortox, fa-
bricante de defensivos agrícolas. Instalada em
Arapongas, norte do Paraná, com vendas de
U$ 218 milhões em 2004, é uma das empre-
sas do setor químico que mais crescem no
País, graças a uma oportunidade vislumbra-
da pelo seu fundador, o gaúcho Osmar Ama-
ral, nos anos 50, e mantida desde o início da
companhia, a soja. "Eu via que muita gente
do Sul começava a investir em soja no Para-
ná. Tive certeza de que ali havia uma gran-
de oportunidade", declarou à "Exame".

Naquela época, várias empresas de de-
fensivos agrícolas deixaram o Norte do Pa-
raná, devido às sucessivas quebras de safras
de café provocadas pelas geadas. Amaral era
representante comercial de uma delas. Ao
enxergar a oportunidade, resolveu apostar
no negócio comprando uma pequena fábri-
ca, que deu origem à Nortox.

Com um crescimento médio anual de
32,5%, de acordo com o guia "Maiores e

Melhores", que reúne as 500 maiores
empresas do País, apenas 40% do fatu-
ramento da Nortox vem das regiões Sul
e Sudeste. As vendas da empresa al-
cançam regiões sem tradição no agro-
negócio, casos dos Estados do Piauí e
do Maranhão.

Além do senso de oportunidade, o
caso de Amaral, hoje com 80 anos de
idade, revela pioneirismo: apostar na
soja, uma cultura que engatinhava no
País, e que hoje é o principal item das
exportações do agronegócio brasileiro.
As vendas do complexo soja (grãos, fa-
relo e óleo) para o exterior devem re-
presentar cerca de U$ 8 bilhões.

Seguidor
Mas nem sempre quem larga na frente

vai conseguir abrir novos mercados. De acor-
do com o coordenador de pesquisas da con-
sultoria McKinsey, Patrick Viguerie, ter sen-
so de oportunidade também significa ser um
seguidor de um novo mercado.

Segundo ele, essa é uma lição que foi

colocada em prática por imitadores da nor-
te-americana Home Depot, empresa que lan-
çou o conceito "faça você mesmo". O mode-
lo foi copiado, por exemplo, pela Lowe's,
que transformou-se na segunda maior rede
de bricolagem dos Estados Unidos. Com um
faturamento de U$ 36 bilhões, perde somente
para a Home Depot.

Crescer nem sempre é abrir lojas

N uma época em que a maioria dos
negócios é expandida por meio de
fusões e aquisições, chega a "soar es-

quisito" falar em crescimento moderado. Mas,
de acordo com levantamento da McKinsey,
elaborado com dados de 100 grandes em-
presas norte americanas entre 1993 e 2004,
apenas 30% das companhias que cresceram
e deram retorno acima da média adquiri-
ram novos negócios, compraram concorren-
tes ou se expandiram por novas regiões.
Uma prova de que a maior parte das que
crescem com constância, não costuma dar
longos saltos.

Para o indiano Ram Charam, um dos mais
influentes gurus de estratégia, abrir mão de
negócios pouco rentáveis ou sem potencial
pode ser o caminho para quem busca o cres-
cimento moderado. "Muitas empresas pro-
curam oportunidades de crescimento em
grandes idéias. Na verdade, elas precisam
de pequenos projetos que tenham efeito
cumulativo", declarou à "Exame".

Com um crescimento médio de 11,5% ao
ano, de acordo com o guia "Maiores e Me-
lhores", a DPaschoal, maior rede de revenda

de pneus do País, serve como exemplo de
que para crescer nem sempre significa abrir
novas lojas.

Em 2001, a rede credenciou lojas inde-
pendentes, que passaram a usar a marca Top
Service. Além de treinamento, a DPaschoal
ajudou na reforma das instalações desses
varejistas. Deu certo: as vendas aumentaram
e, por serem clientes da empresa, passaram
a comprar mais. Em três anos, a rede Top
Service contava com 262 lojas credenciadas.

Conhecimento do cliente
Aumentar as receitas por meio da pres-

tação de serviços para os mesmos clientes
é outro princípio que deve ser levado adi-
ante pelas empresas que não pretendem
parar de crescer Um bom exemplo é dado
pela Visanet, administradora das transações
efetuadas com os cartões de crédito da
marca Visa. Dez anos atrás, ao ser criada, a
empresa operava apenas com as transações
de débito e crédito. Hoje, as mesmas má-
quinas que fazem esse tipo de transação,
fazem dez operações diferentes, entre elas

o crédito direto ao consumidor.
A maioria das idéias dos produtos ofe-

recidos aos clientes é resultado de reuni-
ões mensais entre representantes da em-
presa e de quatro dos principais bancos
emissores. Além de cuidar do relaciona-
mento com os bancos, a Visanet tem pro-
curado se aproximar dos cerca de 800; mil
estabelecimentos que possuem máquinas
de processamento de transações. O objeti-
vo é conhecê-los melhor e, com isso, criar
novos serviços.

No ano passado, por exemplo, 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. Ao processar a transação da
compra, a máquina da Visanet transmite para
a Claro o valor da compra e o número da
linha celular correspondente, uma operação
realizada por funcionários e que gerava er-
ros e atrasos. Dessa forma, os dois lados fo-
ram beneficiados: a Visanet, pois as lojas pas-
saram a incentivar o uso do cartão Visa, e a
Claro, cujas transações dobraram com o fun-
cionamento do serviço.

A soja
represen-
tou a
grande
oportuni-
dade para
a para-
naense
Nortox
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