
inteligência

esde o fim dos anos 70, o mode-
lo de crescimento das empresas

pela diversificação de seus negócios
foi ofuscado por outro - aquele volta-
do a algumas poucas competências
principais, ou mesmo a uma única
competência. Exemplos de sucesso
em várias frentes, como o da GE sob
a batuta de Jack Welch, não consegui-
ram debelar a tendência de despres-
tígio do "modelo sortido" entre admi-
nistradores e investidores, (E mesmo
Welch, na GE, enxugara o número de
negócios da companhia mãe depois de
assumir o comando, em 1981).

Foi-se mais um mito, como suge-
re um recente estudo da consultoria
Roland Berger. Apesar do mercado de
capitais ainda desvalorizar os conglo-
merados diversificados em até 15%,
segundo o estudo, fundos de private
equity e outros investidores de porte
estão hoje mais dispostos a financiar
a diversificação - embalados pelos
bons números de grupos como o in-
diano Tata, comandado pelo rnega-
empresãrio Ratan Tata. Suas 98 em-
presas atuam em áreas tão díspares
quanto produção de aço, chá, relógios
de pulso, software, medicamentos
e automóveis. Outro exemplo é o do
Hutchinson Whampoa, com sede em
Hong Kong, um complexo tentacular
com 200 mil funcionários - fruto de
uma fusão realizada em 1977 - que
administra portos, possui hotéis e
negócios imobiliários, além de atuar
nos setores de infra-estrutura e de
telecomunicações, entre outros. "Es-
sas companhias estão fazendo a coisa
certa", afirma Michael Raynor, autor
de The Strategy Paradox {"O paradoxo
da estratégia. "As companhias que
se concentram em poucas indústrias
estão colocando seus ovos num úni-

co ninho. O risco de perda é grande
se o negócio entrar em crise", afirma.
Para o consultor Hauke Moje, sócio da
Roland Berger e autor do estudo, os
mercados secundários e as atividades
econômicas marginais voltaram a ser
interessantes aos empresários nestes
tempos bicudos, quando o crescimen-
to ficou muitas vezes atrelado a guer-
ras de preço ou a fusões e aquisições.

Moje analisou o desempenho das
1,2 mil maiores companhias mundiais
entre 1995 e 2004. Descobriu que a di-
versificação não tem influência nega-
tiva sobre o faturamento ou o retorno
de investimentos. Pelo contrário: 80%
dos grupos diversificados apresenta-
ram crescimento de rendimentos no
período. Entre as empresas focadas
em poucas competências, o número
das que cresceram foi ligeiramente
menor, 73%. Porém, o novo empre-
sário que busca a diversificação não
possui serião uma vaga semelhança
com capitães da indústria do passado,
como o italiano Francisco Matarazzo
ou o britânico Harold Geneen, presi-
dente da ITT (International Telegraph
and Telephonc Company), voraz com-
prador cujo bordão, nos anos 60, era
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"eu nunca pus os olhos numa empre-
sa que não achasse interessante". Eles
estão mais para os modernos fundos
de private equity. Investem cuidado-
samente em indústrias promissoras e
não têm muita paciência com negócios
pouco lucrativos, logo cortando os
laços com eles. Mas este não tem sido
o caso. "No esforço de diversificação,
metade das indústrias nas quais as
empresas entram dão retorno maior
do que o esperado. Apenas 1/5 das
tentativas dá errado", afirma a Roland
Berger em seu relatório.

Uma das razões para a busca da
diversificação é o crescimento do nú-
cleo de negócios centrais da empresa
para ampliar as fontes de lucro. A re-
dução de margens no setor varejista
levou a rede de supermercados inglesa
J. Sainsbury a fazer uma joint venture
com o banco HBOS, e hoje oferece em
suas SOO lojas contas poupança, car-
tões de crédito e seguros. "Queremos
acelerar o desenvolvimento de receitas
alérn dos produtos ali mentidos", diz o
CEO, Justin King. Outras vezes, a ex-
pansão torna-se uma forma de forta-
lecer o negócio original do grupo. É o
caso da Zara, fabricante espanhola de
roupas. Em 1973, a marca também vi-
rou loja, uma compradora natural dos
produtos da fábrica. A estratégia deu
certo. Enquanto a indústria têxtil foi
varrida da Europa, a marca Zara con-
tinua firme e forte em solo espanhol,
tanto na indústria como no varejo,
além de exportar para 68 países.

Qual o segredo para a busca da di-
versificação? "As companhias devem
seguir um processo criterioso e estru-
turado antes de embarcar num novo
mercado", diz o consultor da Roland
Berger. O processo de benchmarking e
a análise setorial são usadas por 80%
das que souberam se diversificar. "As
empresas devem analisar a maturi-
dade do mercado, a rapidez com que
cresce e o retorno esperado. Depois,
se as competências atuais podem se
traduzir em lucro no novo mercado,
ou se é possível recrutar bons pro-
fissionais", afirma. (ÁLVARO OPPERMANN)
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Text Box
Fonte: Época Negócios: inspiração para inovar, n. 15, p. 124-125, maio. 2008.




