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Aqueles que afirmam que o sucesso
do negócio depende somente de sua
execução estão enganados, O mer-

cado, a tecnologia e a localização adequados
para um determinado produto são compo-
nentes cruciais do desempenho econômico
no longo prazo. No entanto, setores menos
atraentes geralmente podem gabar-se de
uma boa administração. Em segmentos
como o bancário, de telecomunicações e

de tecnologia, quase 2/3 do crescimento
orgânico das empresas ocidentais listadas
em bolsa podem ser atribuídos ao fato de
estarem nos mercados e nos lugares certos.
Assim, as empresas que seguem a favor da
corrente são bem-sucedidas, enquanto as
que vão contra, em geral, lutam para so-
breviver. Saber identificar essas correntes e
desenvolver estratégias para aproveitá-las é
essencial para o sucesso corporativo.

Quais as correntes que tornarão o
mundo dos negócios substancialmente
diferente em 2015? Procurar prever
mudanças ou choques de curto prazo é
geralmente um exercício inútil. É pos-
sível, contudo, prever mudanças de di-
reção no longo prazo por meio de uma
análise histórica aprofundada, em vez
de nos atermos a um olhar superficial
do passado (ver o quadro Fatos e Previ-
sões para Reflexão). Apropria Internet
levou mais de 30 anos para se tornar
um fenômeno "instantâneo".

Tendências macroeconômicas
A seguir, destacamos dez tendên-

cias que mudarão o cenário dos negó-
cios. Primeiro, identificamos três ten-
dências macroeconômicas que trans-
formarão profundamente as bases da
economia mundial.

i. Os centros de atividade econô-
mica sofrerão mudanças radicais, tanto
mundial como regionalmente.

Em conseqüência da liberalização
econômica, dos avanços tecnológicos,
dos rumos do mercado de capitais e
das mudanças demográficas, o mundo
vem passando por um grande pro-
cesso de realinhamento de suas ati-
vidades econômicas. E, apesar dos
prováveis choques e dificuldades, esse
realinhamento persistirá. Hoje, a Ásia
(exceção feita ao Japão) responde por
13% do PIB mundial, enquanto a Eu-
ropa Ocidental é responsável por mais

de 30%. Nos próximos vinte anos, es-
tima-se que as duas regiões pratica-
mente se igualem. Alguns setores e
funções - manufatura e serviços de
TI, por exemplo - mudarão ainda
mais. E a questão não diz simples-
mente respeito à marcha rumo à Ásia.
As mudanças inter-regionais serão
tão significativas quanto as extra-re-
gionais. Os Estados Unidos permane-
cerão responsáveis pela maior fatia do
crescimento econômico absoluto nas
próximas duas décadas.

Para mais informações, ver
Making China your second home
marketAn interview with the CEO
ofDanfoss
(www.mckinseyquarterfy.roin/
links/24653)
The new Sitk Road: Opportunities

for Ásia and the Gulf
(wvw.mddnsejquarterfy.eom/
links/24654)

2, As atividades do setor público au-
mentarão muito, tornando fundamen-
tais os ganhos de produtividade.

O envelhecimento sem precedentes
da população no mundo desenvolvido
exigirá do poder público novos níveis
de eficiência e criatividade. Sem ganhos
de produtividade claros os sistemas de
saúde e de previdência deverão levar a
uma carga tributária sufocante.

O problema tampouco está restrito
às economias desenvolvidas. Muitos go-

vernos de mercados emergentes terão
de decidir qual o nível de serviços so-
ciais a ser oferecido aos cidadãos, que
cada vez mais exigem proteção do Es-
tado em áreas como saúde e aposenta-
doria. É provável que se torne comum
adotar abordagens do setor privado
- com eficácia já comprovada - para
a oferta de serviços sociais tanto em
países desenvolvidos corno naqueles
ainda em desenvolvimento.

Para mais informações, Ver
Applying lean production to the
pubfícsector
(www.mddnseyquarterly.com/
links/24655)
Meeting the demandfor improved
public services
('OTvw.mckinseyquarterly.com/
links/24656)

3. O cenário de consumo deverá
mudar e expandir-se significativa-
mente.

O crescimento econômico nos mer-
cados emergentes deverá levar cerca
de i bilhão de pessoas a ultrapassar a
marca dos US$ 5 mil de renda familiar
anual na próxima década. A partir desse
patamar, as pessoas costumam começar
a gastar com produtos supérfluos, tor-
nando-se assim novos consumidores a
entrar no mercado mundial.

De hoje a 2015, o poder de compra
em economias emergentes passará de
US$ 4 trilhões para mais de US$ 9 tri-
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Ihões - praticamente igual ao poder de
compra atual na Europa Ocidental.

Haverá, também, mudanças pro-
fundas em segmentos de consumo nas
economias desenvolvidas. É claro que
a população não está somente envelhe-
cendo, mas também passando por ou-
tras mudanças: por exemplo, em 2015,
a população hispânica dos Estados
Unidos terá um poder de compra equi-
valente a 60% de todos os consumi-
dores chineses. Além disso, os consu-
midores, onde quer que estejam, terão
cada vez mais informação e acesso aos
mesmos produtos e marcas.

Para mais informações, ver
Marketing to China's hinterland
(www.rackinseyquarterly.com/
links/24057)
A grassroots approach to emerging
market consumers
(www.mdanseyquartaiy.conl/
links/24658)

Tendências sociais e ambientais
Em seguida, identificamos quatro

tendências sociais e ambientais que,
embora menos previsíveis e de im-
pacto mais incerto, deverão mudar
fundamentalmente nosso modo de
viver e trabalhar.

4. A conectividade tecnológica
transformará o modo de vida e a inte-
ração das pessoas.

A revolução tecnológica é exa-
tamente isso. No entanto, ainda es-
tamos no estágio inicial de matu-
ração dessa revolução. Os indiví-
duos, o setor público e as empresas
ainda estão aprendendo a tirar todo
o proveito proporcionado pela tecno-
logia da informação para criar pro-
cessos, evoluir e ter acesso ao conhe-
cimento. Novos desenvolvimentos em
áreas como biotecnologia, tecnologia
a laser e nanotecnologia estão avan-
çando muito além do universo de pro-
dutos e serviços.

Fatos e previsões para reflexão

1. Comércio internacional total como

porcentagem do PIB global

1990:18%

2015 (estimativa): 30%

2. Número de acordos comerciais regionais:

1990:50

2005:250

3. Aumento da população com idade acima

de 75 anos na Alemanha entre 2005 e

2015:33%

4. Aumento na carga tributária necessário

para manter o nível atual de benefícios

para as futuras gerações na Alemanha: 90%

5. Aumento da população com idade acima

de 75 anos no Japão entre 2005 e 2015: 36%

6. Redução da população com idade inferior

a 5 anos no Japão entre 2005 e 2015:13%

7. Aumento na carga tributária necessário

para manter o nível atual de benefícios

para as futuras gerações no Japão: 175%

8. Capacidade de processamento de um

processador Intel, medida em instruções

por segundo:

1971:60.000

2005:10.800.000.000

9. Múltiplo de crescimento do tráfego de

emails entre 1997 e 2005:215

10. Número de declarações de Imposto de

Renda dos EUA preenchidas na índia:

2003:25.000

2005:400.000

11. Capitalização de mercado combinada das

150 maiores megaempresas:

1994: US$4 trilhões

2004: US$11 trilhões

12. Capital total administrado por empresas

de private equity em 2003 nos Estados

Unidos e na Europa: US$ 1 trilhão

Capitalização de mercado na Bolsa de

Valores de Nova York em 2003: US$ 11

trilhões

13. (ndice de crescimento da riqueza de

milionários na China entre 1986 e 2001:600%

14. Número estimado de famílias chinesas a

atingir níveis de renda europeus até 2020

(com base em um crescimento de 8% ao

ano da renda real): 100 milhões

Ainda mais transformadora que a
tecnologia propriamente dita é a mu-
dança de comportamento que ela pro-
picia. Trabalhamos não apenas global-

15. Número de trabalhadores na China: 750

milhões

Número de funcionários em empresas

estatais chinesas: 375 milhões

16. Ano em que os Estados Unidos

registraram a maior diferença de renda

entre os 5% mais ricos e os 10% mais

pobres: 2004

17. Percentual do PIB nacional gasto na

Grã-Bretanha com o setor público em

2004:20%

Gasto público da Grã-Bretanha como

porcentagem do PIB quando incluídos

pagamentos transferidos (por exemplo,

aposentadorias): 40%

18. Percentual de latino-americanos

que prefeririam uma ditadura a uma

democracia se houvesse melhoria em suas

condições de vida: 50%

19. Percentual de muçulmanos na população

mundial:

2000:19%

2005 (estimativa): 30%

20. Número de conflitos violentos de grandes

proporções:

1991:58

2005: 22

21. Número de usinas elétricas movidas a

carvão que a China planeja construir até

2012:562

22. Ano em que a China ultrapassará os

Estados Unidos como o maior emissor

mundial de carbono: 2025

23. Ano estimado em que os níveis de C02

chegarão a 500 partes por milhão: 2050

24. Número de anos desde que os níveis de

C02 atingiram 500 partes por milhão pela

última vez: 50 milhões

25. Tempo médio que uma molécula de C02

leva para desaparecer: 100 anos

26. Percentual de CEOs no mundo a acreditar

que o excesso de regulamentação ameaça

o crescimento: 61%

27. Probabilidade de uma empresa que esteja

no quartil superior de faturamento em um

determinado setor deixe de estar nessa

posição em cinco anos: 30%

mente, mas também instantaneamente.
Formamos comunidades e entramos
em relacionamentos de novas formas
(de fato, em 12% dos casamentos rea-



lizados nos EUA em 2005, os noivos se
conheceram online"). Hoje, há mais de
2 bilhões de usuários de telefones celu-
lares. São enviados 9 trilhões de emails
por ano. São realizadas, por dia, um bi-
lhão de pesquisas no Google, mais da
metade em línguas que não o inglês.
Talvez pela primeira vez na história, a
localização geográfica deixou de ser o
principal fator limitador da organização
social e econômica.

Para mais informações, ver
Mapping the value ofemployee
collaboration
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24059)
How ITcan dríve business process
reorganimtion: An interview with
the CIO of Volkswagen
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24660)

5.0 campo de batalha por mão-de-
obra vai mudar.

As mudanças em relação à mão-de-
obra e ao talento serão ainda mais pro-
fundas que a atual migração em massa
de empregos para países onde os salá-
rios são mais baixos. O deslocamento
do mercado para setores de conheci-
mento intensivo ressalta a importância
e a falta de pessoas qualificadas. Por
outro lado, a crescente integração do
mercado de trabalho mundial passa a
representar uma fonte rica de novos ta-
lentos. Nos países em desenvolvimento,
33 milhões de jovens profissionais pos-
suem curso superior - duas vezes mais
do que em países desenvolvidos. Para
muitas empresas e governos, estraté-
gias globais voltadas à mão-de-obra e a
talentos passarão a ser tão importantes
quanto as estratégias para aquisição de
matéria-prima e produção.

Para mais informações, ver
Making a market in talent
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24661)

The people problem in talent
management
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24662)

6,0 papel e o comportamento das
grandes empresas serão monitorados
cada vez mais de perto.

À medida que as empresas au-
mentam seu alcance global e as de-
mandas econômicas sobre o meio am-
biente se intensificam, o nível de des-
confiança da sociedade em relação ao
chamado big business tenderá a se in-
tensificar. Os atuais dogmas da ideologia
comercial global - como, por exemplo,
geração de valor para o acionista, livre
comércio, direitos de propriedade inte-
lectual e repatriação de lucros - não são
entendidos, e muito menos aceitos, em
muitas partes do mundo. Escândalos e
acidentes ambientais parecem ser ine-
vitáveis, assim como a probabilidade de
que tais incidentes sejam tratados de
forma desproporcional, alimentando
o ressentimento da população e pro-
vocando reações adversas em termos
políticos e de regulamentação. Essa
é uma tendência que não data dos úl-
timos cinco anos, mas dos últimos 250.
A velocidade e a crescente expansão do
comércio mundial, bem como o apare-
cimento de empresas mundiais gigan-
tescas, deverão aumentar fortemente a
pressão nos próximos dez anos.

As empresas, em especial as
grandes, nunca serão amadas; podem,
entretanto, ser mais apreciadas. É pre-
ciso que os líderes empresariais de-
fendam e demonstrem com mais cla-
reza e vigor os benefícios intelectuais,
sociais e econômicos que suas ativi-
dades geram para a sociedade, assim
como as valiosas contribuições que suas
instituições fazem ao bem-estar social.

Para mais informações, ver
The McKinsey Global Survey of
Business Executives: Business
and Society

(www.mckinseyquarterly.com/
links/24663)
One businesss commitinent to
sodety:An interview with the
president ofthe Novartis Foundation
for Sustainable Development
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24664)

7. A procura por recursos naturais
vai aumentar, assim como as pressões
sobre o meio ambiente.

Com a aceleração do crescimento
econômico - principalmente em mer-
cados emergentes -, a utilização dos
recursos naturais atingiu uma veloci-
dade sem precedentes. A projeção é
de que a demanda por petróleo cresça
50% nas próximas duas décadas, e -
sem novas descobertas ou inovações
radicais - a oferta provavelmente não
conseguirá acompanhar o ritmo. Ob-
servamos explosões de demanda se-
melhantes em um vasto leque de com-
modities. Na China, por exemplo, a de-
manda por cobre, aço e alumínio quase
triplicou na última década.

Os recursos mundiais estão cada
vez mais limitados. Em muitos países,
a falta de água será o principal limi-
tador do crescimento. E um dos nossos
recursos mais escassos - o ar - exi-
girá mudanças dramáticas no com-
portamento do homem para que não
seja ainda mais esgotado. Inovações
em tecnologia, regulamentações e uso
de recursos serão essenciais para criar
um mundo em que seja possível com-
patibilizar crescimento econômico in-
tenso com exigências ambientais.

Para mais informações, ver
Meeting China's energy needs
through Kberalization
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24665)
Europe and Rússia: Charting an
energy alliance
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24672)



Tendências nos negócios e na indústria
Por último, identificamos um ter-

ceiro conjunto de tendências - nos ne-
gócios e na indústria - que estão impul-
sionando as mudanças empresariais.

8. Novas estruturas industriais glo-
bais estão surgindo.

Em resposta às mudanças na re-
gulamentação dos mercados e ao ad-
vento de novas tecnologias, modelos
de negócio não-tradicionais estão flo-
rescendo e, não raro, coexistindo em
um mesmo mercado e setor.

Em muitos segmentos surge uma
estrutura semelhante a um haltere, com
alguns poucos gigantes no topo, um
meio estreito e uma infinidade de
empresas pequenas e ágeis na base.
Da mesma forma, os limites corpo-
rativos estão ficando menos defi-
nidos à medida que aparecem "ecos-
sistemas" interligados de fornece-
dores, produtores e consumidores.
Até mesmo pressupostos estrutu-
rais básicos têm sofrido reviravoltas:
por exemplo, o aparecimento de fi-
nanciamentos robustos de prívate
equity está provocando mudanças
nas estruturas acionárias, no ciclo
de vida e na expectativa de desem-
penho das empresas. As companhias
vencedoras, ao ganhar eficiência e
habilidades por meio de novas pos-
sibilidades estruturais, serão capazes de
capitalizar essas transformações.

Para mais informações, ver
Creating value: The debate over
public vs, private ownership
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24666)
Creation nets: Getting the most
from open innovation
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24667)

9. A gestão passará de arte a ciência.
Empresas maiores e mais complexas

necessitam de novas ferramentas de

operação e gestão. De fato, melhores fer-
ramentas tecnológicas e de controle es-
tatístico proporcionaram o surgimento
de novas abordagens gerenciais e viabili-
zaram até mesmo as megainstituições.

Os dias do estilo intuitivo de admi-
nistrar, definitivamente, ficaram para
trás. Os líderes de hoje adotam técnicas
algorítmicas para a tomada de decisão
e usam softwares extremamente so-
fisticados para gerenciar suas organi-
zações. A administração científica está
deixando de ser uma habilidade que
cria vantagem competitiva para tomar-
se um trunfo que confere às empresas o
direito de participar do jogo.

Para mais informações, ver
Measuríng performance in
services
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24668)
The link between management
andproductivity
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24669)

10. O acesso permanente à infor-
mação está transformando os fatores
econômicos do conhecimento.

O conhecimento está cada vez mais
disponível e, ao mesmo tempo, cada
vez mais especializado. A manifestação

mais marcante dessa tendência é o cres-
cimento de ferramentas de busca (como
o Google), que disponibilizam instanta-
neamente uma infinidade de informa-
ções. O acesso ao conhecimento é quase
universal. No entanto, a transformação
é muito mais profunda do que a simples
expansão e abrangência do acesso.

Novos modelos de produção, acesso,
distribuição e propriedade do conheci-
mento estão surgindo. Estamos teste-
munhando o surgimento de abordagens
de livre acesso para o desenvolvimento
do conhecimento, à medida que comu-
nidades, e não indivíduos, passam a ser
responsáveis pelas inovações. A pró-

pria produção de conhecimento está
crescendo: o número de pedidos de
registro de patentes no mundo, por
exemplo, aumentou 20% ao ano
entre 1990 e 2004. As empresas
terão de aprender a alavancar esse
novo universo de conhecimento -
ou correm o risco de se afogar em
um excesso de informações.

Para mais informações, ver
Competitive advantagefrom
better interactiom
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24670)
Capitalizing on aistomer insights
(www.mckinseyquarterly.com/
links/24071)

Além de conhecer as necessidades
dos consumidores e a evolução da con-
corrência, é preciso que as empresas
compreendam as implicações das ten-
dências acima. Os executivos que ali-
nharem a estratégia de suas empresas
a esses fatores terão mais chance de
sucesso, E o tempo gasto com a re-
flexão sobre essas tendências terá sido
muito bem empregado.
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Text Box
Fonte: UPDATE, ano 23, n. 441, p. 58-62, ago. 2007.




