
As redes
setoriais e o
Ao compartilhar idéias e pontos de vista com empresas não-
concorrentes de outras regiões, os executivos podem ficar em dia com
as tendências de seu setor de atividade e combater a complacência,
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crenças e tecnologias arraigadas.
Este artigo mostra a maneira

diferente encontrada por executivos
de pequenas empresas regionais nos
Estados Unidos para aumentar sua
capacidade de permanecer lado
a lado com as tendências de seu
setor de atividade: com a ajuda de
redes formadas por outras empresas,
não-concorrentes, de outras áreas
geográficas. Chamamos essas redes
de redes de pares setoriais (RPS ou,
na sigla em inglês, IPN, de industry
peer networks). O artigo é resultado
de uma pesquisa que incluiu entre-
vistas com executivos e proprietários
dos setores de varejo de automóveis,
de restaurantes e de reformas resi-
denciais, além do acompanhamento
de algumas dessas redes por mais de
cinco anos.
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Enquanto as associações seto-
riais são a forma mais conhecida
para a interação entre companhias
de um mesmo setor de atividade, o
tipo de rede de que tratamos neste
artigo reúne pequenos grupos de
pares (empresas equivalentes uma
à outra) não-concorrentes que se
encontram regularmente, em um
clima de significativa intimidade
e confiança, para trocar informa-
ções e discutir assuntos relativos
ao desempenho empresarial. Os
membros do grupo são provenien-
tes de empresas que fornecem
serviços similares, mas operam em
mercados regionais distintos e, por-
tanto, competem por consumidores
diferentes.

As RPS ajudam seus membros
a aprender pela experiência de
seus pares e enfrentar problemas
profundamente enraizados e co-
muns a muitas companhias. Esses
problemas assumem várias formas,
porém os mais importantes se en-
caixam em duas categorias: miopia
e inércia.

Do ponto de vista estratégico,
a miopia se refere à tendência dos
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executivos de enfatizar a relevância
de acontecimentos locais e aspec-
tos familiares em detrimento do
que é mundial, distante e pouco
familiar. A fixação no que é local
freqüentemente leva os executivos
a ignorar acontecimentos mais
distantes que provavelmente são
fonte importante de aprendizado.
A incapacidade dos fabricantes
norte-americanos de responder de
forma efetiva à entrada das marcas
japonesas nos mercados automo-
tivo, de câmeras, de copiadoras e
de televisores na década de 1980
é um bom exemplo de como a
imersão no contexto local pode
cegar as empresas para aconteci-
mentos externos que se traduzem
em guinadas do mercado.

Relacionada ao problema da
miopia aparece a inércia. Tanto os
funcionários como os executivos
tendem a se ater a pressupostos
antigos e formas de fazer as coi-
sas já testadas. Os executivos dão
prioridade ao conhecimento e aos
procedimentos que dominam e con-
trolam, em vez de explorar terrenos
desconhecidos.



aprendizado
Essa inércia é normalmente

acompanhada por um sentimento
de excessiva confiança, baseada na
crença de que as coisas serão sem-
pre iguais. Há muitas histórias de
empresas que já morreram e que
um dia se viram como líderes de
mercado com produtos superiores
e clientes fiéis, para logo em seguida
caírem vítimas da complacência ante
ameaças competitivas.

Como medida preventiva con-
tra essa tendência, sugere-se aos
executivos que comparem siste-
maticamente as capacidades de
sua empresa com as de rivais mais
bem-sucedidos. Mas isso não é fá-
cil. E natural que os competidores
protejam seus conhecimentos fun-
damentais contra vazamentos que
possam ser aproveitados pelos rivais.
Por conta da dificuldade em dar
uma boa olhada na concorrência,
aprender com outras companhias
é em geral menos eficaz do que o
desejado. E mesmo o sucesso em
reproduzir as capacidades de rivais
bem conhecidos é insuficiente, pois
conta pouco no esforço de reduzir
a vulnerabilidade a soluções des-
conhecidas.

A miopia e a inércia, assim como
a dificuldade de aprender de forma
eficaz, trazem ameaças para empre-
sas de todos os tipos. No entanto, os
desafios são particularmente agudos
em setores nos quais a concorrência
é predominantemente local, como
o de varejo de automóveis e o de
restaurantes.
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A natureza da concorrência
nesses setores fragmentados reforça
a tendência natural dos executivos
de se concentrar no mercado local.
Não surpreende, portanto, que
setores desse tipo tenham testemu-
nhado a proliferação de redes de
pares setoriais.

CARACTERÍSTICAS DAS RPS
Embora as RPS variem em suas

práticas e estruturas, as caracte-
rísticas-chave dessas redes são as
seguintes:

Múltiplos grupos de pares
não-concorrentes

As RPS compreendem múltiplos
grupos e cada um deles geralmente
não supera o número de 20 mem-
bros. Os membros de um grupo
são provenientes de empresas de
tamanho semelhante e, dentro
de um mesmo grupo, não há
duas companhias que concorram
no mesmo mercado local. Por
exemplo, uma RPS de varejistas de
automóveis permite a formação de
grupos de proprietários de conces-
sionárias da mesma marca —como
Toyota ou Ford—, de proprietários
de concessionárias de uma única
marca em diferentes cidades, de
proprietários de revendedoras
multimarcas de várias partes do
país (as megaconcessionárias) e de
grupos voltados especificamente
para executivos de concessionárias,
em vez de donos.

Admissão seletiva
Os membros exercem conside-

rável controle sobre as fronteiras do
grupo. A admissão de novos mem-
bros geralmente requer unanimi-

dade entre os atuais. Os candidatos
têm de convencer o grupo todo de
que sua inclusão o beneficiará.

Encontros cara a cara
Em geral, os encontros de donos

de empresas e executivos-chave du-
ram dois ou três dias e acontecem
entre duas e quatro vezes por ano.
Em muitas RPS, os membros se en-
contram em um balneário e concen-
tram cada encontro em torno de um
tema preestabelecido, tal como uma
questão operacional ou estratégica
específica. Algumas vezes o grupo
convida um especialista externo
para falar sobre o tema.

O período da manhã costuma
ser dedicado às discussões, nas quais
cada membro relata a situação de
seu negócio, aceita sugestões de
melhoria e descreve seu avanço na
implantação de sugestões anteriores.
As tardes e noites são usualmente
voltadas para atividades de lazer
—todas as RPS incluem um tempo
significativo para a socialização de
seus membros.

Algumas RPS preferem reunir-se
na cidade natal de um de seus mem-
bros e dedicam a maior parte do
tempo à análise em profundidade
do negócio do anfitrião.

Discussão detalhada de
questões de gestão

Os encontros incluem a dis-
cussão de tópicos como estrutura
organizacional, gestão de pessoas,
marketing e vendas, contabilidade,
sistemas de informação e estratégia.
Também nesses temas, os membros
do grupo relatam a situação de
seu negócio, aceitam sugestões
de melhoria e descrevem seu avan-

ço na implantação de sugestões
anteriores.

Compartilhamento de dados
financeiros

Durante os encontros de um
grupo, dados financeiros confiden-
ciais são normalmente abertos e
apresentados em formato-padrão,
o que permite o benchmarking entre
as empresas. Em muitas RPS, os
dados são compilados de maneira
a permitir comparações entre os
desempenhos médios do grupo e da
empresa, ou diretamente entre em-
presas. A prática de abrir dados con-
fidenciais é uma das características
que distinguem melhor as RPS. Os
dados financeiros são apenas para
uso interno das RPS e não devem
ser disseminados fora delas.

COMO AS RPS AJUDAM AS
EMPRESAS A ENFRENTAR
SUAS LIMITAÇÕES

Nossa pesquisa mostra que as
RPS oferecem aos executivos valio-
sas oportunidades de estabelecer
benchmarks em relação a empresas
semelhantes, ter acesso a ricas fon-
tes de conhecimento e obter maior
incentivo para alcançar alto nível de
desempenho. As RPS também con-
tribuem para evitar as armadilhas
associadas à ênfase excessiva nos
mercados locais, nas experiências
do passado e nas tecnologias já
existentes.

Combater a miopia
As informações a que se tem

acesso por meio de uma RPS são
cruciais no combate à miopia.
Participar de uma rede desse tipo
permite à empresa aumentar suas
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capacidades e obter melhor noção
de sua posição de mercado.

Os membros do grupo geral-
mente relatam que informações em
profundidade obtidas na RPS não
estão disponíveis em outras fontes,
tais como fornecedores, concor-
rentes ou clientes. Nos encontros
e em conversas informais, os pares
recebem informações amplas e, mais
importante, com credibilidade sobre
tendências do setor e sobre o desem-
penho de companhias comparáveis
de outros mercados.

Essa informação os ajuda a
desenvolver expectativas realistas
a respeito do futuro e corrigir
percepções errôneas sobre a força
do próprio desempenho. O acesso
a informações confiáveis, além de
novos conhecimentos e capacidades,
é visto pela maioria dos participan-
tes como aspecto-chave da adesão
a uma RPS.

As informações recebidas sobre
os pares são, em alguma medida, um
substituto para o que as empresas
mais desejam: informações sobre
rivais. A troca de informações tam-
bém ajuda as companhias a obter
vantagem competitiva por apresen-
tar a elas ampla gama de práticas de
negócios. Nesse sentido, destacam-se
os concursos de "melhor prática",
comuns nas RPS. Nesses eventos,
cada membro do grupo descreve
uma inovação implementada e o
grupo escolhe a idéia mais útil.

Outra forma de as RPS comba-
terem a miopia se dá pelo estímulo
para que os membros do grupo se
critiquem mutuamente e levantem
perguntas que desafiem os pressu-
postos de cada um. Nesse processo,
os participantes podem adquirir

maior clareza sobre as razões que
levam uma empresa a apresentar
o desempenho atual. Um processo
formal de crítica e um ambiente em
que os pressupostos são ativamente
desafiados promovem profunda
compreensão das relações de causa
e efeito dentro das organizações e
uma transferência mais eficaz de
conhecimento entre elas.

Além disso, o compartilhamento
extensivo de informações contribui
para que as empresas mantenham
uma visão ampla do cenário compe-
titivo e fiquem lado a lado com as
tendências de seu setor de atividade
e também permite que elas tenham
melhor noção sobre seu posiciona-
mento no mercado local. Embora
em alguns setores o cenário de
mercado seja relativamente claro,
outros são fragmentados e turbulen-
tos demais para gerar mapas claros
sobre a competição, com base nos
quais as companhias possam orien-
tar suas estratégias.

Por exemplo, em nossa pesqui-
sa, muitos participantes do setor
de reformas residenciais disseram
possuir uma noção muito fraca
sobre quem são seus concorrentes,
como eles operam e qual seu nível
de lucratividade. Essa vivência do
mercado parece ser comum a outros
setores.

A abertura de informações
específicas de empresas nas RPS
contribui para que as companhias
avaliem margens de lucro de maior
gama de participantes do setor e
diagnostiquem com maior precisão
sua situação em comparação com
seus pares no que diz respeito a di-
mensões-chave do desempenho. O
compartilhamento de informações

e experiências também favorece
maior sensibilidade aos constrangi-
mentos impostos por fornecedores
e clientes, dando às organizações
idéias sobre como navegar com
sucesso pelo mar de relações em
que elas operam.

Combater a inércia
Uma das funções mais impor-

tantes das RPS é estimular seus
membros a fazer mudanças que
levem ao aumento do desempenho.
Muitas companhias inovadoras e
bem-sucedidas se tornam vítimas
de uma espécie de arrogância, não
conseguindo manter sua vantagem
competitiva, que, assim, é gradual-
mente erodida pelos avanços de
rivais. Muitos membros de RPS
nos disseram que um fator-chave
para o ingresso em uma rede
desse tipo foi o medo de ser pego
na armadilha da complacência.
Eles reconheceram a necessidade
de ter um grupo mostrando-lhe a
urgência de buscar a mudança de
forma mais vigorosa.

Por exemplo, o proprietário de
uma concessionária de sucesso em
Chicago, Estados Unidos, admitiu
que sua localização privilegiada e
sua equipe bem preparada garan-
tiam uma operação lucrativa e que
ele necessitava de novos desafios
para aumentar o nível de desem-
penho de sua empresa.

A força motivacional da partici-
pação em uma RPS se traduz pelo
desejo de seus membros de evitar
uma classificação inferior no grupo
e pela pressão dos pares para que
alcancem os padrões de desempe-
nho coletivos. Nesse sentido, dois
processos são particularmente im-
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portantes: a classificação financeira
dentro do grupo e mecanismos que
mantêm os membros responsáveis
por seus compromissos.

Em muitas RPS estudadas por
nós, os participantes são classifica-
dos rotineiramente com base em
alguns indicadores de desempenho.
Eles apresentam forte desejo de ser
reconhecidos pelos pares por meio
de uma boa classificação. As RPS se
esforçam seriamente para manter
um ambiente em que os membros
sejam estimulados a se comprometer
em relação a objetivos concretos
de melhoria de desempenho e se
responsabilizar pelo cumprimento
desses objetivos.

Em parte, os participantes acei-
tam esse tipo de imposição por se
tratar de proprietários de pequenas
empresas de capital fechado que
não enfrentam a análise pública de
especialistas, da mídia ou mesmo
de um conselho de administração.
Um participante nos lembrou, por
exemplo, que os proprietários são
os últimos a ser responsabilizados.
Essa afirmação, assim como senti-
mentos semelhantes expressos por
outros membros ouvidos, reflete a
crença de que autonomia demais
pode impedir que os proprietários
façam mudanças difíceis mas ne-
cessárias.

ARMADILHAS A EVITAR
Não queremos dar a impressão

de que as RPS são uma panacéia
para todos os problemas. No decor-
rer de nossa pesquisa, identificamos
vários fatores que podem limitar o
valor dessas redes.

Por exemplo, um desafio-chave
para as RPS é como manter seus
mais bem-sucedidos membros
de longa data envolvidos mesmo
quando já aprendem menos do
que os que estão chegando. Tal de-
sequilíbrio ameaça a troca vibrante
de idéias, fonte do conhecimento
ganho nas RPS. Uma forma de
minorar esse problema é ajudar os
membros a encontrar novos grupos

nos quais poderão aprender mais.
Em alguns casos, o problema parece
ser superado pelo sentimento de
obrigação proveniente da amizade
que surge dentro do grupo.

Um segundo conjunto de ques-
tões aparece à medida que essas
redes envelhecem. Muitos partici-
pantes descreveram um processo
em que os membros acabam sendo
levados a assumir um papel parti-
cular, sempre se concentrando em
certas questões e expressando as
mesmas opiniões.

Isso pode levar os pares a enxer-
gar seus comentários apenas como
reflexo de preconceitos, em vez de
crítica objetiva. Outra tendência
prejudicial ocorre quando membros
do grupo começam a sentir-se muito
próximos entre si, o que os impede
de fazer críticas francas.

Por fim, um processo de homo-
geneização pode acontecer ao longo

do tempo, conforme o grupo con-
verge para um conjunto de práticas
que seus membros consideram "as
melhores". No entanto, isso deixa
os membros do grupo com menos
capacidade de absorver novas idéias.
Soluções potenciais para todas essas
tendências incluem o rodízio perió-
dico entre membros de diferentes
grupos e a designação de novos
membros para grupos já existentes.

Outro desafio enfrentado pelas
RPS diz respeito à possibilidade de
comparação entre as empresas que
fazem parte do grupo. Embora as
RPS tenham sido fundadas com base
na premissa de que uma companhia
em uma região pode aprender bas-
tante com sua equivalente em uma
região diferente, também é possível
que aprendam lições inadequadas
uma com a outra. Esse perigo não
passa despercebido pelos participan-
tes das RPS, e eles se esforçam para
determinar que aspectos das expe-
riências das outras empresas são
relevantes, úteis e transferíveis.

O desafio final das RPS tem
raízes, ironicamente, em um dos fa-
tores-chave de seu sucesso: a coesão
do grupo. A coesão é resultado do
estabelecimento de muitas relações
informais que servem para unir os
membros e gerar lealdade dentro do
grupo. Mas essa coesão também cria
precondições para que membros-
chave acabem deixando o grupo em
momentos de turbulência.

O valor de cada membro é pro-
veniente de quanto outros membros
consideram sua participação valiosa.
Essa interdependência, se canaliza-
da de forma apropriada, pode trazer
resultados mutuamente benéficos,
mas pode sair pela culatra se ten-
sões no grupo não forem dispersas
a tempo.

Por exemplo, um grupo estuda-
do implodiu de forma espetacular
alguns dias depois que a insatisfação
em relação a uma questão em par-
ticular levou à saída de membros
centrais. Isso levou a mais saídas no
curto prazo, dissolvendo o grupo.
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OUTROS FORMATOS DE REDE
As RPS não são, é claro, o único

tipo de associação que reúne em-
presas não-concorrentes. Há outras
formas de rede que possibilitam
variados relacionamentos dentro
de um setor de atividade, algumas
delas entre não-concorrentes.

As associações setoriais são o
exemplo primordial. Convenções
nacionais oferecem oportunidades
para encontros entre não-concorren-
tes, quando estes podem comparti-
lhar conhecimento e comparar-se
uns com os outros, embora em grau
menor do que aquele propiciado
pelas RPS.

Enquanto as RPS permitem o
relacionamento entre pares não-
concorrentes do mesmo setor, outras
redes o fazem em relação a não-con-
correntes de setores distintos, mas
relacionados. Por exemplo, há grupos
de fornecedores da Toyota Motor, co-
nhecidos como jishuken no Japão, que
visitam as instalações um do outro e
desenvolvem laços sociais e um clima
de abertura e confiança comparáveis
ao que observamos nas RPS.

Há também redes de pares estru-
turadas para explorar o potencial
de aprendizado entre companhias
de diferentes setores de atividade,
reunindo empreendedores e execu-
tivos para discutir desafios comuns a
todos os negócios. Algumas práticas
dessas redes lembram as das RPS.
Por exemplo, um empreendedor
criou um conselho consultivo forma-
do por outros empreendedores que
ele conheceu na Young Presidents
Organization (YPO). O conselho se
reúne uma vez por mês e ajuda seus
membros em decisões estratégicas.
Eles estabelecem um cronograma de

mudanças e solicita avanços em cada
item para o encontro seguinte.

Esses exemplos revelam que as
RPS já são parte de uma família
de instituições norte-americanas
que incentivam o relacionamento
entre empresas equivalentes não-
concorrentes e que existem amplas
oportunidades de aproveitar os
benefícios desse tipo de associação
fora do contexto das RPS.

Deve-se destacar que o valor das
RPS não é limitado ao tamanho das
empresas ou ao tipo de governan-
ça. Por exemplo, embora se tenha
registrado consolidação no setor
de concessionárias de veículos dos
EUA nos últimos anos, as pessoas
que entrevistamos nos disseram que
as megaconcessionárias são mais
facilmente encontradas nas RPS do
que as concessionárias típicas.

Observe-se, ainda, que a maioria
dos benefícios das RPS pode ser
obtida dentro das fronteiras cor-
porativas. Unidades de negócios
de grandes corporações freqüente-
mente acabam olhando apenas para
dentro, avaliando-se em relação ao
restante da empresa e tendendo a
"jogar na segurança" ao estabelecer
objetivos relativamente fáceis de
alcançar. Uma vez que comporta-
mentos repetidos desse tipo levam
a resultados ruins no nível corpo-
rativo, não surpreende que vários
dos participantes das RPS também
providenciem encontros entre su-
bunidades de grandes companhias
ou entre franqueados de grandes
sistemas de franchising.

Embora as RPS estejam mais
presentes em setores de atividade
de concorrência regionalizada,
oportunidades de obter trocas de

experiências entre pares existem
em muitos outros setores. Se um
executivo decide estabelecer rela-
cionamento com não-concorrentes,
a decisão de que tipo de rede fazer
parte depende da preferência em
relação ao grau de sobreposição
setorial -pares do mesmo setor, de
setores relacionados ou de setores
não relacionados-, ao grau de
abertura financeira -nenhuma ou
plena-, à freqüência dos encontros
-entre uma vez por mês e duas vezes
por ano- e ao nível hierárquico
envolvido -proprietários, executivos
ou chefes de divisão.

A variedade de formas assumi-
das pelas RPS que encontramos
indica que essa ferramenta conta
com grande apelo. Uma vez que
elas só agora começam a atrair a
atenção dos estudiosos, ainda vai
demorar até que as implicações para
o desempenho das empresas sejam
plenamente compreendidas.

Nossa pesquisa revela que mui-
tas empresas estão juntando-se a
essas redes -que não parecem ser
só modismo- e que seus membros
têm consciência dos motivos que
os fazem participar e do valor
que obtêm, além de se mostrarem
satisfeitos com a experiência. •
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