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Se um empresário lhe contar que
os problemas de seu negócio vêm
do câmbio, dos impostos, do ex-
cesso (ou da falta) de regulamen-

tação, desconfie. Aquilo que faz uma em-
presa brilhar ou desaparecer do merca-
do tem muito pouco a ver com questões
macroeconômicas. A chance de uma em-
presa estar de pé hoje tem relação dire-
ta com o que dois professores da FGV
batizaram de "efeito empresa indivi-
dual". Em dois estudos premiados em
2003 e em 2007, Luiz Artur Ledur Brito
e Flavio Carvalho de Vasconcelos afir-
mam que o que conta para o crescimen-
to sustentado de uma companhia é o pa-
cote completo que passa, em grande

parte, pelas decisões
tomadas no dia-a-dia
das organizações. O
"efeito empresa" é a
soma de tudo o que
pertence exclusiva-
mente a uma compa-
nhia: suas marcas,
pessoas, dirigentes,
história, competên-
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cias, conheci-
mentos que afe-
tam os seus re-
sultados de for-
ma consistente.
Trata-se de fa-
tores que não
são comparti-
lhados por to-
das as outras
empresas do
mesmo setor ou
do mesmo país.
"É como se fos-
se o DNA, algo

específico dela", diz Ledur Brito.
Bons resultados, portanto, têm relação

com a habilidade em conduzir o negócio,
gerir marcar, desenvolver novas tecnolo-
gias, somar patentes, e por aí vai. Lem-
brando as Olimpíadas, diz o professor, são
as características individuais de cada atle-
ta que pesam - e não os fatores externos,
como o técnico ou a infra-estrutura de
treinamento do país. "A maior fonte de
variação está neste aspecto, indicando
que mesmo em setores ruins, muitas empresas podem se
dar muito bem ou vice-versa", completa ele. Em outras pa-
lavras, o que difere um do outro, explica ele, está no que os
especialistas chamam de gestão de recursos - e como recur-
sos entende-se valores que são raros, não inimitáveis e valio-
sos das companhias. Uma série de cálculos matemáticos em-
basaram o levantamento e comprovam a teoria da dupla de
professores. Foram analisados os resultados de 12,5 mil em-
presas no primeiro estudo, publicado em 2003, e outras 10,9
mil companhias no trabalho de 2007, ambos premiados pela
Anpad (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração). As conclusões apontam que a influência
do país onde a empresa está instalada representa de 5% a

CASAS BAHIA
ícone de vendas para a classe me-
nos abastada, a Casas Bahia, cres-
ceu fazendo relacionamento. Vendia
parcelado para uma massa de con-
sumidores, mas manteve o cerco fe-
chado ao calote quando ele explodiu
na praça. Maior rede de eletromó-
veis brasileira, o grupo de Michael
Klein ganha comprando muito, na
base da escala. E vende com parce-
las pequenas, que cabem no bolso,
apoiadas em marketing milionário.

ARAPUÃ
Foi um baque para o setor: uma
das maiores redes de eletrônicos
do País pedira falência após uma
tomada de decisão errada.
Comandada pela família Simeira
Jacob, a Arapuã se alavancou
muito com a concessão de crédito.
Mas os juros de mercado dispara-
ram e o calote explodiu. Em 1999,
tentou renegociar a divida com
credores, voltou ao mercado anos
depois, mas já não tinha muito fô-
lego para se reerguer.

10% de sua taxa
de crescimento -
leia-se, a grosso
modo, o peso do
indicador no ris-
co de a empresa
ir melhor ou pior
do que a média
geral. "Estar em
um país 'bom' é
como ter um
ventínho a fa-
vor em um mar
bastante turbu-
lento. Ajuda (ou
prejudica no caso negativo), mas não é
decisivo", esclarece Brito. Já o "efeito fir-
ma" (marca, patentes, gestão) contribui com

46% na variação da performance, segundo o estudo.
"Sempre acreditamos que nos juros altos ou no câmbio

caro, existiam oportunidades. Decidimos nos preparar para
encontrá-las", diz o presidente da Renner, José Galló, que
analisou a pesquisa dos professores. "Para nos diferenciar-
mos, passamos a oferecer pagamento em várias parcelas e
sem taxas. Começamos a comprar mais produtos, para redu-
zir preço ganhado na escala. Achamos formas de crescer",
conta ele. Quando Galló entrou na empresa, em 1991, na sua
primeira semana de trabalho, ele leu uma matéria nos jor-
nais dizendo que as redes de departamento no País iriam
morrer. "Lembro que li aquilo e pensei: não pode ser. Um se-
tor não está condenado dessa forma. Há saídas sim'", diz ele.



SEMP TOSHIBA
Uma das poucas fabricantes na-
cionais de eletrônicos, a Semp
Toshiba agiu rápido. Aproveitou a
abertura da economia, que jogou
muitos fabricantes na lona, ele-
vando a importação e trazendo tec-
nologias de fora. Ultrapassou a
marca de vendas de R$ l bilhão
em 2003, já pensou em vender ce-
lular e fabricar chips por aqui.
Controlada pela família Hennel,
faturou R$ 2,2 bilhões em 2006.

Tomar decisões
sabendo que
elas serão deter-
minantes para o
sucesso ou fra-
casso não é nada
fácil. Imagine
quando contra-
ria a lógica de
mercado. Foi
isso que aconte-
ceu na Ryder
Logística. No
início da década
quando o dólar

estava a R$ 3,50, e 90% de contratos da
companhia eram na moeda americana, o
presidente Antônio Wrobleski resolveu
que todos os negócios fechados dali para a
frente seriam em reais, a despeito da ten-
dência da valorização do dólar e do aumen-
to da internacionalização da Ryder. "Teve
gente que achou que eu era louco", disse
ele. A desconfiança do mercado foi ainda
maior quando o valor da moeda chegou na
beira do R$ 4. E Wrobleski se manteve fir-
me em sua decisão. Quando o dólar despencou, a Ryder não
sofreu. Suas operações internacionais continuaram rentá-
veis e crescendo, mesmo quando muitas das empresas ex-
portadoras sofreram com o câmbio. "Nada substitui uma boa
estratégia", diz o executivo. "Com a decisão blindamos a em-
presa contra as flutuações cambiais e conseguimos manter
um crescimento programado de cerca de 30%."

Sobram casos de companhias que, em mesmos países
e enfrentando uma série de invertidas econômicas, tive-
ram desempenhos completamente diferentes. Para os
professores, a explicação pode estar nas conclusões da
pesquisa. Na área de alimentos, a Sadia virou uma gi-
gante de receita semestral em R$ 3,9 bilhões, enquanto

SHARP
Nome forte do setor eletrônico nos
anos 70 e 80, a Sharp praticamente
sumiu do mapa. Favorecida pelas
boas relações seladas com gover-
nos na época da ditadura, a em-
presa começou a esmorecer após a
abertura de mercado nos anos 90,
e com a morte do fundador do gru-
po, Matias Machline, em 1994.
Sem sucessão preparada, sob a ba-
tuta de Sérgio Machline, a crise se
aprofundou. Hoje, para ter um
produto Sharp, só importando.

a Chapecó
teve a falência
decretada em
2005. A Ger-
dau desembol-
sa US$ 4,2 bi-
lhões para
comprar side-
rúrgica ameri-
cana anos após
embolsar, por
tabela, a Villa-
res, que pro-
metia crescer
sozinha. Para
o consultor Paulo Cardamone, "o
agente decisor é o grande respon-
sável pelo bom ou mal desempenho

da companhia". & ambiente macroeconômico só
facilita ou complica a tomada de decisão. "Em es-
tabilidade, os riscos são menores, mas cabe ao decisor
saber olhar o cenário, seja ele bom ou ruim, e ter discer-
nimento para fazer a companhia crescer." Na linha de
frente de um dos maiores grupos de construção pesada
do País, Guilherme de Abreu, vice-presidente da Ode-
brecht, concorda com Cardamone. Diz que entre os fa-
tores que pesaram para o sucesso da empresa dois se
destacam: a forma como gerir pessoas e a cultura inter-
na do grupo. "Estamos permanentemente formando
parceiros aqui dentro. Todo mundo se sente crescendo
junto com a empresa", diz ele. H
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