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V
ocê lembra quando
administrar sua em-
presa deixou de ser
divertido?

Comandar uma
organização em cres-

cimento pode ser difícil, mas também
costuma ser uma diversão: o horizonte
é cor-de-rosa e as emoções estão em
ebulição. Mas, inevitavelmente, o
mercado amadurece e o modelo de
negócio se esgota. A equipe gerencial
passa, então, da excitação para a nega-
ção e, em seguida, para o pânico.

O que há de mais espantoso
nessa transformação é o fato de ela
não ser mais visível para o observa-
dor externo do que para aqueles
ativamente envolvidos com ela.
A equipe gerencial mostra-se fre-
qüentemente pouco disposta a
acreditar que a "mágica" se foi. E,
à medida que o tempo passa, os
recursos ficam mais escassos e a
situação piora até se tornar inad-
ministrável.

Lidar com uma empresa madura
é intelectual e emocionalmente
difícil. Os gestores precisam contar
com um conjunto de ferramentas
analíticas sólidas que lhes permitam
se unir em torno de um diagnóstico
e de um curso de ação comuns.

Em busca da fonte da eterna
juventude

O ciclo de fracasso nas empresas

Estratégia de
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maduras está bem documentado. O
crescimento diminui, a rentabilidade
sofre erosão —primeiro lentamente,
depois mais rápido. Os produtos e
serviços antes dominantes se tornam
obsoletos e novos concorrentes
aproveitam melhor as oportunida-
des. E o maior obstáculo enfrentado
pelos gestores é a própria história
de sucesso da companhia.

Steve Jobs descreve assim o
declínio da Apple depois de dez
anos de monopólio da interface
gráfica com o usuário: "Como os
monopólios são perdidos? Alguns
profissionais de desenvolvimento
de produtos excelentes inventam
produtos muito bons e com isso a
empresa conquista um monopólio.
Mas de que adianta fazer produ-
tos cada vez melhores se a única
companhia a ser superada é a sua?
Logo, outro grupo de profissionais
começa a ascender na organização
e o pessoal de vendas acaba diri-
gindo o show. Um dia o monopólio
acaba, pelo motivo que for, e os
melhores profissionais de desenvol-
vimento de produtos já se foram ou
não são mais ouvidos".

Ainda no ciclo de fracasso, os
clientes mudam, os concorrentes
imitam e melhoram os produtos,
os mercados evoluem e o posicio-
namento de mercado de antes fica
antiquado. No entanto, muitos
gestores de empresas maduras

tendem a repetir instintivamente
as ações que antes deram resulta-
do. À medida que as tentativas de
melhorar os resultados fracassam, o
pânico começa a se instalar. O único
modo de escapar desse ciclo é por
meio de uma análise construtiva do
processo de tomada de decisão que
identifique e enfrente as causas mais
profundas do problema.

Em geral, os primeiros esforços
envolvem as abordagens estratégicas
clássicas, como a análise SWOT (si-
gla em inglês para forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças), que
se concentra em generalidades e
abstrações e é de ajuda limitada.
Nós, por outro lado, sugerimos um
processo em duas etapas.

Avaliação da maturidade
do negócio

Quando a empresa se encontra
dentro do ciclo de fracasso, as pri-
meiras perguntas que os executivos
se fazem são: "Estou em perigo? Se
sim, onde e como?". Portanto, sua
análise deve lhe fornecer a possibi-
lidade de ver seu próprio negócio
com clareza. A seguir, propomos
duas ferramentas de análise.

Crescimento e rentabilidade
O gráfico l (veja na página se-

guinte) é um bom ponto de partida.
Oferece uma visão geral da situação
do crescimento e das perspectivas

Ben Shapiro e Jonathan Byrnes mostram
ferramentas para que sua empresa escape
de um modelo de negócio esgotado

de rentabilidade no futuro. Indica
se é provável que o crescimento vai
continuar ou desacelerar.

Mostra também onde estão ocor-
rendo os problemas e, por isso mes-
mo, é o passo inicial para reverter o
ciclo de fracasso. Esse gráfico é usado
para analisar, primeiro, os produtos
ou serviços que a empresa vende e,
depois, os clientes (segmentos de
mercado ou contas), além da combi-
nação de ambos os elementos.

Se as áreas da empresa que
crescem mais rapidamente são mais
rentáveis do que a média, a renta-
bilidade total do próximo exercício
fiscal tende a ser maior do que a
atual; se ficam abaixo da média, a
tendência é cair. A lógica é clara e
irrefutável.

Uma das vantagens dessa abor-
dagem está em levar os executivos a
reunir e analisar dados significativos,
contribuindo para a ventilação de
novas idéias baseadas em fatos, além
de reduzir o calor emocional e au-
mentar a clareza intelectual.

O gráfico l obriga a definir, com
cifras líquidas e custos precisos,
medidas de rentabilidade para cada
linha de produtos/serviços e para
cada segmento/conta. Se a empresa
possui informações sobre as vendas
de cada linha de produtos/serviços
por segmento/conta, as combina-
ções (ou interseções) dos produtos
ou serviços/segmentos ou contas
podem ser nele representadas.

Ao chegar a esse ponto, você está
em condições de fazer previsões
acertadas. É o momento de olhar
para o total da receita, levar o diag-
nóstico a um nível mais profundo e
formular indicações mais claras.
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Revitalização bidimensional
Chegamos então a uma segunda

ferramenta, que permite realizar
tanto um diagnóstico como uma
prescrição mais ampla. O gráfico 2
(veja página 74) ajuda a compreen-
der os motivos do que mostrou o
gráfico de crescimento e rentabili-
dade e fazer algo a respeito.

No eixo horizontal aparecem
os segmentos/contas: clientes po-
tenciais (possíveis futuros clientes),
"desenvolvíveis" (clientes novos e
em crescimento), principais (com
vendas crescentes e estáveis) e em
declínio (clientes que utilizam
menos o produto ou compram da
concorrência).

O eixo vertical, de produtos/
serviços, enfoca os mesmos segmen-
tos/contas de acordo com a oferta

potencial (ainda não existente), as
especialidades (itens com alta mar-
gem de lucro e vendas crescentes),
as commodities (com baixa margem
de lucro e vendas estáveis) e os
produtos em declínio (ao final do
ciclo de vida). Há ainda uma linha
intermediária para os produtos de
transição.

O amadurecimento é um proces-
so bidimensional. Tanto produtos e
serviços como segmentos e contas
amadurecem. O processo de revita-
lização deve estar alinhado com as
duas dimensões, pois o amadureci-
mento não afeta apenas produtos e
serviços, como se acredita. Fenôme-
nos como o da saturação também
podem fazer com que os segmentos
de mercado e as contas amadure-
çam. O esquema bidimensional

permite levar em consideração as
duas dimensões em conjunto.

O gráfico 2 mostra que as prin-
cipais receitas se distribuem do
extremo superior esquerdo para
o extremo inferior direito. As es-
pecialidades, os produtos de tran-
sição e as commodities vendidos aos
clientes principais (em crescimento
e estáveis) formam o recurso de
sobrevivência atual. As especialida-
des oferecidas a clientes principais
em segmentos/contas que crescem
representam uma margem de lucro
alta e em elevação, enquanto as
commodities vendidas a esses clientes
indicam uma margem inferior, que
pode decair em pouco tempo. O
futuro está no extremo superior
esquerdo; o passado, no extremo
inferior direito.

Com o tempo, os produtos/servi-
ços e segmentos/contas potenciais se
tornam "desenvolvíveis", em seguida
estáveis e finalmente amadurecem,
até que começam a decair. Quando o
negócio flui em direção ao extremo
inferior direito e não é renovado, o
ciclo de fracasso se instala.

Ao classificar as receitas de acor-
do com as 25 células do gráfico, a
direção da empresa pode avaliar o
nível de maturidade do negócio,
segundo o peso relativo de ambos
os extremos.

O gráfico 2 também mostra
uma série de oportunidades poten-
ciais nas células que estão fora da
diagonal, como vender produtos
existentes bem desenvolvidos a no-
vos segmentos de mercado/contas
(extremo inferior esquerdo) ou
novos produtos/serviços para clien-
tes existentes (extremo superior
direito). Seja como for, a ferramenta
é de mais fácil utilização quando se
usam percentuais, em vez de núme-
ros brutos.

Se a empresa possui um sistema
eficaz de determinação de custos,
poderá calcular o lucro para cada
uma das 25 células do gráfico. Como
no gráfico l, de crescimento e ren-
tabilidade, quanto mais líquida for
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a informação, melhor. Os cálculos
de rentabilidade devem incluir, no
mínimo, os custos de vender produ-
tos ou fornecer serviços e os custos
diretos vinculados aos pedidos.

A essa altura, você deve ter uma
boa compreensão do futuro mais
próximo. Se ambos os gráficos
mostram debilidade, você precisa
avançar na direção de uma prescri-
ção concreta, da qual trataremos
mais à frente.

Também pode acontecer de os
resultados dos dois exercícios serem
um pouco confusos. Se o gráfico de
crescimento e rentabilidade indicar
problemas, mas o de revitalização bi-
dimensional não, tenha cuidado. O
segundo é mais fácil de "falsificar".
No entanto, se os dados estiverem
corretos, isso demonstra que as
margens de lucro estão diminuindo,
ainda que o mesmo não aconteça
com as receitas.

Estamos prontos, então, para
analisar de que modo se pode me-
lhorar a situação.

Dificuldades estratégicas da
renovação: a matriz BCG

Há cerca de 40 anos, o Boston
Consulting Group (BCG) desenvol-
veu uma classificação de empresas
baseada na participação de mercado
e no crescimento de mercado que
ainda é válida.

Essa classificação divide as em-
presas em quatro categorias: Estrela,
Vira-Lata, Interrogação e Vaca Lei-
teira (veja gráfico 3, na página ao lado).
Companhias com alta participação
em um mercado que cresce são
Estrelas. O oposto são as Vira-Latas.
Uma participação dominante em
um negócio de baixo crescimento
configura uma Vaca Leiteira. E uma
posição frágil em um mercado que
se expande faz de uma empresa
uma Interrogação. Em seguida,
aplicaremos essa ferramenta para
entender e revitalizar uma empresa
em processo de amadurecimento.

O padrão de sucesso do gráfico
de crescimento de mercado e parti-
cipação de mercado é entrar como
Interrogação (posição superior
esquerda), quando o mercado está
em formação e ninguém o domina.
Se a empresa consegue avançar para
uma grande participação nesse mer-
cado em crescimento, converte-se
em Estrela.

À medida que o crescimento
e a atratividade caem, o negócio
mantém sua cota de mercado e
se torna Vaca Leiteira, que com
o tempo amadurece e requer um
rejuvenescimento.

Há dois modos de melhorar a
situação de uma Vaca Leiteira: au-
mentar a participação de mercado,
algo muito difícil e custoso quando

se trata de empresas maduras no
final do ciclo de vida, ou tentar re-
vitalizar o crescimento do mercado,
o que tampouco é fácil.

Se estamos presos na armadilha
de um mercado maduro de baixo
crescimento, é um erro tentar di-
versificar entrando em um mercado
de maior crescimento. Por que uma
companhia de desempenho medío-
cre em um mercado que conhece
se sairia melhor em outro, que
conhece mal?

A abordagem mais produtiva,
e com maiores possibilidades de
sucesso, é determinar, de modo
bidimensional -ou seja, tanto em
produtos/serviços como em seg-
mentos/contas-, que áreas do mer-
cado existente crescem mais rápido,
para depois redefinir o mercado
também em ambas as dimensões.
A ferramenta denominada Matriz
Mágica permite levar a cabo a tarefa
de revitalização de forma precisa e
detalhada.

Exemplo de renovação
Muitas marcas poderosas en-

velhecem com seus mercados, e
os compradores mais jovens, con-
sumidores intensos, fogem de sua
imagem desbotada -elas acabam
desaparecendo. No entanto, há
casos em que é possível reverter
o quadro. Um bom exemplo é a
revitalização da marca Old Spice
nos EUA, da Shulton, pela Procter
& Gamble.

Os homens tendem a escolher
sua marca de loção pós-barba na
adolescência e se manter leais a ela
por anos. A popularidade da Old
Spice começou no final dos anos
40, e logo a marca envelheceu com
seu mercado principal.

Em 1990, a P&G comprou a
Shulton com o explícito propósito
de devolver força à marca Old Spice.
Muitos acharam que era umajogada
pouco inteligente. No entanto, a
P&G adotou uma abordagem que
pode ser seguida utilizando-se o gráfi-
co de revitalização bidimensional.
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Em vez de tentar reposicionar
a loção pós-barba Old Spice, a
empresa lançou um desodorante
voltado para os homens mais jovens,
categoria que de certo modo estava
estagnada e adormecida, sem novos
participantes. A P&G se voltou para
esse público de maneira astuta com
um novo produto. Ao avançar nas
duas dimensões (novo produto e
novo segmento), conseguiu alcançar
seu objetivo.

Matriz Mágica
Vejamos agora a Matriz Mágica

(na página seguinte), ferramenta
que oferece o tipo de prescrição
concreta e detalhada que permite
a uma empresa madura concentrar
seus esforços em todas as funções e
contribui para que uma equipe ge-
rencial desalentada e desorganizada
adote uma abordagem comum.

Cedo ou tarde o processo de
revitalização exige que se olhem um
a um todos os produtos/serviços e
todos os segmentos de mercado/
contas e se identifiquem as interse-
ções-chave entre ambos os grupos.
Quando se trabalha com esse nível

de detalhe, é possível compreender
de onde vieram e por que surgiram
os problemas de maturidade e as
oportunidades de renovação, com
claros caminhos para tirar a compa-
nhia do ciclo de fracasso.

O gráfico 4 é uma Matriz Má-
gica em que devem aparecer as
receitas correspondentes aos
produtos/serviços e aos segmen-
tos/contas. Os segmentos/contas
formam as linhas da matriz (em or-
dem decrescente de importância)
e os produtos/serviços, as colunas
(em ordem de importância, da es-
querda para a direita). É por isso
que os quadrantes ou interseções
do extremo superior esquerdo são
mais importantes do ponto de vista
das receitas.

Uma Matriz Mágica pode mos-
trar receitas, lucros ou rentabilida-
de, assim como utilizar informações
qualitativas, com símbolos em vez
de números (por exemplo, verde
para posições competitivas fortes
e vermelho para frágeis, flechas
ascendentes e descendentes para
posições competitivas que melho-
ram ou pioram).

Caso Nanceco
Vejamos como a distribuidora

Nanceco utilizou a Matriz Mágica,
depois de comprovar, por meio dos
gráficos de crescimento e rentabili-
dade e de revitalização bidimensio-
nal, a rentabilidade declinante da
empresa e o enfraquecimento gra-
dual de seu domínio de mercado.

A companhia havia introduzido
alguns poucos novos produtos, bem
recebidos pelo mercado, mas não
tinha desenvolvido novas contas
nem expandido o negócio das
existentes, cujas receitas e lucros
vinham caindo. O crescimento real
do mercado havia sido captado por
concorrentes mais agressivos, ainda
que os produtos deles fossem menos
inovadores.

A matriz confirmou, uma vez
mais, os dados. A Nanceco estava
perdendo a oportunidade de do-
minar mercados de maior cresci-
mento. Assim, os executivos da alta
gerência decidiram melhorar a
execução e obter maior vantagem
das inovações.

Para elaborar um plano de ação
concreto, recorreram à Matriz Mági-
ca, por meio da qual buscaram res-
ponder a três perguntas básicas: "O
que nossa empresa está fazendo?",
"Como é nosso desempenho em
comparação com nossos mercados
e nossos concorrentes?", "O que
queremos para o futuro?"'.

O que nossa empresa está fazen-
do? Uma primeira Matriz Mágica
mostrou como eram distribuídas
as receitas da empresa por todas
as contas de clientes e por todos os
produtos.

As receitas se con-
centravam perigo-
samente em um

Cedo ou tarde o processo de revitalização exige que se olhem
um a um todos os produtos/serviços e todos os segmentos de
mercado/contas e se identifiquem as interseções-chave entre os grupos
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grupo bastante pequeno de antigas
contas, uma das razões do ciclo de
fracasso; a Nanceco e suas contas
envelheciam ao mesmo tempo. E,
quando a empresa vendia alguns de
seus interessantes novos produtos a
uma nova conta, não fazia o acom-
panhamento pós-venda adequado
-essa era a segunda fonte de proble-
mas. Outra Matriz Mágica revelou
que os clientes principais pagavam
um preço por volume favorável,
enquanto contas novas, com baixa
penetração, pagavam substancial-
mente mais.

O passo seguinte foi montar mais
uma Matriz Mágica para analisar os
lucros e a rentabilidade. Como os
executivos suspeitavam, as contas
principais eram menos rentáveis
que as novas.

Corno é nosso desempenho em
comparação com nossos mercados
e nossos concorrentes? Os execu-
tivos se concentraram, então, em
entender o potencial do negócio
e do contexto da companhia. Uma
Matriz Mágica permitiu que eles
estimassem o potencial de vendas
de cada conta e de cada produto, e
outra lhes mostrou a penetração das
vendas (a participação de mercado)
para cada produto dentro de cada
conta. Essa ferramenta foi uma ver-
dadeira revelação: a empresa possuía
uma penetração relativamente alta
nas contas principais, mas muitas
das contas "menores" eram, de fato,
gigantes pouco exploradas que se
expandiam rapidamente.

Quando os executivos desen-
volveram uma Matriz Mágica para
analisar a penetração de vendas da
concorrência, comprovaram que
cada rival tinha uma oferta de produ-
tos limitada. Isso oferecia à Nanceco
a oportunidade de conquistar essas
contas, apoiando-se em sua ampla li-
nha de produtos e em sua inovadora
cadeia de fornecimento.

O que queremos para o futuro?
Para elaborar um plano de ação efi-
caz e rápido, os executivos cruzaram
os dados de uma Matriz Mágica que

estimava o crescimento do potencial
de vendas de suas contas e de seus
produtos com a penetração de suas
vendas atuais.

Observaram que na maioria das
contas mais atraentes havia oportu-
nidades inexploradas, mas também
a necessidade de reorientar a força
de vendas e de ajustar os sistemas de
recrutamento, distribuição, capaci-
tação, avaliação e remuneração.

Uma nova Matriz Mágica trouxe à
tona outra realidade: a capacidade de
distribuição dos produtos pelas con-
tas, revelando que era preciso modi-
ficar o plano de desenvolvimento das
instalações para que combinasse com
o novo esforço de vendas.

Para aumentar a penetração nas
novas contas, os executivos decidi-
ram desenvolver um conjunto de
novos produtos inovadores, com a
ajuda de outra Matriz Mágica, dessa
vez sobre o potencial e a predisposi-
ção dos clientes para experimentar
novos produtos da Nanceco.

Com uma visão completa e de-
talhada do futuro da empresa, os
executivos perceberam que haviam
aberto um claro caminho de volta à
posição de liderança de mercado.

Políticas e processo
As empresas de baixo desempe-

nho gastam mal os recursos de que

dispõem para mudar e vão perdendo
posicionamento. Os clientes e sócios
começam, lentamente, a emigrar.
O dinheiro acaba. Os melhores
profissionais abandonam a empresa.
O ânimo cai, e com ele os resultados.
A única saída é assumir o compro-
misso corajoso com um diagnóstico
preciso e traçar com pulso firme o
caminho para melhorar a situação.

Em muitas empresas maduras
temos observado um círculo vicioso,
identificado com uma mentalidade
antiga. Por algum motivo, os execu-
tivos se sentem mais seguros presos
a estratégias do passado. O único
modo de escapar dessa armadilha é
por meio da identificação das causas
de deterioração dos resultados e da
adoção de uma nova mentalidade.

Isso tudo está relacionado com
aprendizado organizacional. É uma
combinação de reflexão pessoal e
coletiva, análise baseada em fatos,
revisão conjunta, planejamento inte-
grado e detalhado, e discurso aberto.
O aprendizado requer motivação,
esforço e, sobretudo, coragem. •
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