
da armadilha
do curto prazo

Os mercados esperam ter um desempenho sólido no curto prazo,
mas também valorizam o desempenho sustentado no longo prazo.
Como as empresas podem administrar esses dois tempos?
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Empresas do mundo todo cada vez mais se queixam de que os mercados financeiros
focalizam resultados trimestrais e dão pouca importância a estratégias de valori-
zação no longo prazo, particularmente aquelas que reduzem os lucros atuais.

Essas alegações precisam ser contestadas, Elas não apenas são rebatidas por evidências
empíricas, como não melhoram em nada o desempenho corporativo e os retornos do in-
vestidor. No mínimo, elas abalam a confiança nos mercados e sua credibilidade.

Seja qual for a causa dessa visão
equivocada, as equipes gerenciais
devem assumir uma posição para cor-
rigi-la. Precisam deixar claro às suas
diretorias e aos mercados de capitais
a importância da criação de valor no
longo prazo, tanto para o desempenho
de uma empresa no curto prazo como
para a saúde que isso implica - ou
seja, sua capacidade de sustentar e
melhorar o desempenho ano após ano,
Talvez precisem também administrar
suas empresas de maneira diferente.

É inegável que existe um segmento
ruidoso de analistas e agentes com fi-
xação nos ganhos do próximo tri-
mestre. É natural que conversas entre
analistas e investidores focalizem os
últimos resultados do trimestre, pois
eles contêm uma quantidade signifi-
cativa de informações objetivas e con-
fiáveis sobre o desempenho de longo
prazo. Eles também são notícia, e isso
movimenta os mercados. Mas muitas
equipes gerenciais, aparentemente
acreditando que todos os participantes
do mercado se comportam assim, não
cuidam da saúde de suas empresas no
longo prazo.

Compromissos de curto prazo são
importantes, é claro, e é somente cum-
prindo-os que a administração cons-
trói a confiança em estratégias de
longo prazo. Mas a saúde de uma em-
presa é essencial não apenas para seus
clientes, fornecedores e empregados,
mas também para seus investidores.
É essencial para transformar as pers-
pectivas de crescimento, capacidades,

relacionamentos e ativos de uma em-
presa em fluxos de caixa futuros. Con-
tradizendo o senso comum, os mer-
cados reconhecem este fato.

Um exame de preços de ações de-
monstra que as expectativas de desem-
penho futuro são a principal alavanca
dos retornos dos acionistas. Em quase
todos os setores e em quase todas as
bolsas de valores, até 80% do valor de
mercado de uma ação podem ser ex-
plicados apenas pelas expectativas de
fluxo de caixa dos próximos três anos.
Essas expectativas de mais longo prazo
são, por sua vez, orientadas por julga-
mentos sobre crescimento e - uma
lição reaprendida depois da explosão
do mercado pontocom - pela lucrati-
vidade no longo prazo. Por exemplo,
os fluxos de caixa no setor global de
semicondutores precisam crescer mais
de 10% ao ano nos próximos dez anos
para justificar o atual valor que o mer-
cado atribui a ele. No varejo e em bens
de consumo, essa taxa de crescimento
fica entre 3% e 6%. Em empresas de
eletricidade, está em torno de 2%,

Além disso, as expectativas fu-
turas claramente orientam o valor das
ações de cada empresa, o que explica
as constantes diferenças significativas
em P/E ou os índices market-to-book
de empresas com faturamentos si-
milares. No setor farmacêutico, por
exemplo, o mercado atribui valor sig-
nificativo à produção saudável de me-
dicamentos, mesmo que isso não afete
os ganhos no curto prazo.

Mesmo no setor de private equity,

reconhecido por seu foco em melho-
rias operacionais de curto prazo, a
saúde faz diferença. A maioria das
empresas de private equity busca
realizar seus investimentos em um
prazo de cinco anos. Mas elas devem
ter também uma proposta de credibi-
lidade em termos de ganhos futuros e
crescimento de fluxo de caixa para sus-
tentar uma venda ou uma IPO (Initial
Public Offeríng).

Q que toma uma empresa saudável?
Existem vários componentes gené-

ricos de uma empresa saudável - uma
estratégia robusta e com credibilidade;
ativos produtivos e bem adminis-
trados; produtos inovadores, serviços
e processos inovadores; boa reputação
com clientes, órgãos reguladores, go-
vernos e outros interessados; e capaci-
dade de atrair, reter e desenvolver ta-
lentos de alto desempenho.

Pensar em saúde, ao invés de de-
sempenho no curto prazo, ajuda as
equipes gerenciais a entender como
cuidar de empresas hoje de forma a
garantir que elas continuem fortes no
futuro. Focaliza a mente no que deve
ser feito hoje para obter o resultado do
desempenho de longo prazo. As em-
presas não estão focalizando o sufi-
ciente na administração da saúde de
seus negócios.

Uma grande empresa européia,
por exemplo, conseguiu realizar uma
transformação significativa em seu de-
sempenho de curto prazo. No entanto,
para sua decepção, seu sucesso finan-
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ceiro foi acompanhado por uma queda
dos níveis de serviços aos clientes e por
um grande aumento da rotatividade de
funcionários. O preço das ações ini-
cialmente disparou, mas depois caiu.
A gerência da empresa alegou que
os mercados financeiros não enten-
deram o que ela tinha realizado, Mas
a questão é que os mercados tinham
entendido, sim: sucesso no curto
prazo à custa da saúde.

Tal comportamento é corrente.
Em uma pesquisa,1 a maioria dos ge-
rentes disse que abriria mão de um
investimento que oferecesse um re-
torno decente de capital se ele síg-
nificasse o não-cumprimento das
expectativas de ganhos trimestrais,
Em outra, mais de 80% dos execu-
tivos que responderam disseram que
cortariam às despesas em pesquisa
e desenvolvimento e marketing para
conseguir atingir as metas de ga-
nhos trimestrais - mesmo se acre-
ditassem que. os cortes compromete-
riam o valor no longo prazo,

Além da percepção equivocada
do que os mercados financeiros de-
sejam, diversos fatores contribuem
para o foco no curto prazo. Condi-
ções econômicas duras nos últimos
tempos concentraram a mentalidade
coletiva de muitas empresas na sim-
ples sobrevivência. O fato de
que dez das 15 maiores fa-
lências tenham ocorrido de-
pois de 2001 é um forte ini-
bidor quando a questão é a
construção de um negócio e
do risco inerente a ele,

Reformas judiciais e de
regulamentação também
contribuíram bastante para o
"curto-prazismo". As equipes
gerenciais têm lutado para
se adaptar a um grande nú-
mero de novas regulamenta-
ções, muitas das quais diri-
gidas à comunicação de resul-
tados financeiros históricos.

O mesmo vale para diretores, que se
desviaram de seu papel de adminis-
tradores da saúde da empresa. Assim,
apesar de um aumento médio de 50%
no tempo de dedicação exigido dos
diretores, muitas diretorias não têm
tempo para entender o tipo de trade-
off estratégico necessário para obter
um equilíbrio adequado entre o de-
sempenho de curto prazo e a saúde no
longo prazo. Uma pesquisa recente da
McKínsey com mais de mil diretores
do mundo inteiro constatou que mais
da metade admitiu ter uma compre-
ensão apenas "limitada" de onde os
objetivos de longo prazo da empresa
iriam posicioná-la em um prazo de
cinco a dez anos. Á boa notícia é que
nossos respondentes afirmaram que
agora estão dispostos a dedicar mais
tempo a essas questões.

Pensar em saúde, ao
invés de desempenho
no curto prazo, ajuda

as equipes gerenciais a
entender como cuidar
de empresas hoje de
forma a garantir que

continuem
fortes no futuro

Administrando múltiplos
horizontes de tempo

Existe também uma razão muito
mais antiga para que as gerências te-
nham a tendência de focar excessi-
vamente no curto prazo: é muito di-
fícil administrar os dois tempos. É
difícil construir a resistência e a ca-
pacidade organizacional não apenas
para realizar, mas também para sus-
tentar o desempenho. Três coisas
podem ajudar.

Primeiro, a estratégia de uma
empresa deve consistir em um con-
junto de iniciativas que englobe
conscientemente diferentes hori-
zontes de tempo. Ás empresas têm,
é claro, unidades de negócios dis-
tintas, com diferentes estratégias,
Mas poucas estratégias orientam
uma empresa de forma a torná-la
capaz de se adaptar à ocorrência de
eventos e capitalizar oportunidades
quando elas aparecem. Algumas ini-
ciativas no portfólio influenciarão o
desempenho de curto prazo. Outras
criarão opções para o futuro - o de-
senvolvimento de novos produtos ou
serviços, a entrada em novos mer-
cados, ou a reestruturação de pro-
cessos ou cadeias de valores. Um de-
safio gerencial chave é conceber e se-
lecionar as iniciativas e opções para

garantir que, com base no risco
ajustado, a saúde básica da em-
presa continue forte.

Segundo, as empresas precisam
de processos organizacionais que
apoiem um foco dirigido tanto ao
desempenho como à saúde. Em-
presas orientadas para a criação

de valor de longo prazo são
sempre inflexíveis na deter-
minação de compromissos
de desempenho de curto
prazo e no seu cumpri-
mento. Mas tais empresas

também definem o que estão
fazendo para garantir sua saúde e

como irão medir seus esforços para
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fazê-lo, A Reckitt Benckiser,
líder do setor de produtos para
limpeza doméstica, enfatiza
a inovação como a chave de
sua estratégia de longo prazo
e mede especificamente a pro-
porção de suas vendas prove-
niente de novos produtos.

Diferentes empresas iden-
tificarão os indicadores de
saúde e de desempenho - de-
senvolvimento de produtos,
satisfação do cliente, ou re-
tenção de talentos - apro-
priados ao seu setor ou à
sua situação. Os executivos
devem, entretanto, insistir
em um equilíbrio de métricas que
cubram todas as áreas do negócio e,
ao mesmo tempo, agarrar todas as
oportunidades de discutir esses in-
dicadores, tanto internamente como
para analistas e investidores.

Planos de carreira e incentivos
- dinheiro, reconhecimento, pro-
moções - devem refletir o tempo
necessário para atingir os obje-
tivos de longo prazo; a tendência
atual de fazer um rodízio de pes-
soas em cargos a cada dois ou três
anos não é necessariamente bené-
fica para a saúde corporativa, Além
disso, as empresas devem levar em
conta as diferentes qualidades de li-
derança necessárias para adminis-
trar desempenho e saúde. A saúde
corporativa tipicamente demanda
novas habilidades, não necessaria-
mente o reforço das capacidades e
dos traços de liderança que funcio-
naram no passado.

Terceiro, as empresas precisam
mudar a natureza do seu diálogo
com os principais setores interes-
sados, particularmente os mercados
de capitais e os funcionários. Isso
significa primeiro identificar inves-
tidores que apoiarão sua estratégia
e em seguida atraí-los. Não há por

Compromissos de curto
prazo são importantes»

é claro, e é somente
cumprindo-os que a

administração constrói a
confiança em estratégias

de longo prazo

que, por exemplo, falar da saúde da
empresa para árbitros ou adminis-
tradores de fundos hedge em busca
da aposta seguinte,

A equipe gerencial deveria, por-
tanto, gastar tempo a sério com ana-
listas, explicando suas visões sobre a
perspectiva do setor e como a postura
estratégica da empresa vai criar uma
fonte de vantagem sustentável. A ge-
rência deverá também destacar os in-
dicadores que desenvolveu para medir
o desempenho e a saúde da empresa.
Falar vagamente sobre valor do acio-
nista, sem um período de tempo ou
sem discutir as especificidades do ne-
gócio, não é significativo.

Pode ser uma boa idéia para as
empresas separar as discussões sobre os
resultados trimestrais daquelas cujo foco
é o desenvolvimento estratégico, como
a British Petroleum fez recentemente. E

devem garantir que analistas dedi-
quem tempo a seus gerentes operacio-
nais. Quando se trata de formar julga-
mentos sobre desempenho susten-
tável, o calibre desses gerentes é
freqüentemente o fator crucial.

A comunicação com os fun-
cionários é igualmente
impor tante . A recla-
mação de que "não sa-
bemos o que está aconte-
cendo" muitas vezes re-
flete uma ênfase na co-

municação de resultados ao
invés de em intenções de longo

prazo. Não é coincidência o fato
de que uma marca de empresas

sólidas e duradouras faça com que as
futuras gerações de líderes se sintam
envolvidas em seu desenvolvimento
de longo prazo,

C) foco atual em desempenho de
curto prazo é compreensível, dado o
ambiente econômico e regulatório
recente. Sobreviver e evitar riscos
tem sido a preocupação principal.
Mas o fato é que o foco está desequi-
librado. Os mercados financeiros,
assim como os empregados e todos
os demais interessados, dão valor
real ao futuro da empresa. Adminis-
trações e diretorias devem enfrentar
o desafio de trabalhar para o desem-
penho e a saúde. E deveriam dizer
alto e em bom som que é exatamente
isso o que estão fazendo.

Text Box
Fonte: UPDATE, ano 22, n.429, p. 52-55, ago. 2006.




