
uaís são as fontes do crescimento
corporativo? Tomamos como refe-
rência os três propulsores da recente
expansão de mais de 200 empresas
de todo o mundo: crescimento do
mercado, fusões e aquisições, au-
mento da participação no mercado.
Os resultados indicam que os maio-
res avanços de uma empresa estão
diretamente relacionados com o
crescimento dos mercados em que
atuam e pelos ganhos de receita ob-
tidos em fusões ou aquisições -esses
dois elementos explicam quase 80%
das diferenças entre as empresas
estudadas. A mudança de partici-
pação no mercado explica apenas
20% das diferenças de velocidade
de crescimento.

Essas descobertas demonstram
que, mesmo que a boa execução seja
essencial para defender a participa-
ção no mercado, ela não costuma
ser a principal diferença entre as
empresas que crescem rápido e as

que o fazem lentamente. Os ges-
tores precisam complementar seu
tradicional foco na execução e no
market share, dando mais atenção a
onde a empresa atua -ou onde deve-
ria estar atuando. E olhar além das
médias, adotando o que chamamos
de "perspectiva granular" dos mer-
cados, é fundamental para isso.

Km geral, a indústria de tele-
comunicações européia é descrita
como "setor maduro", não? Desco-
brimos, no entanto, que, ainda que
a receita das dez maiores empresas
que ali atuam tenha crescido uma
média de 9,5% ao ano entre 1999
e 2005, em outras organizações
setoriais esse ritmo anual oscilou
entre 1% e 25%. O que explica tanta
diferença?

O principal motivo é que diver-
sas telecoms fizeram opções dife-
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rentes em sua carteira de negócios
-variaram muito seus graus de ex-
posição a segmentos com distintas
taxas de crescimento. Por exemplo:
as comunicações wireless crescem
mais rápido que as de linha fixa, e
as taxas mudam consideravelmente
de acordo com o país.

O mesmo tipo de variação ocor-
re nos setores com crescimento ge-
ral mais elevado. As taxas anuais de
crescimento de um grupo represen-
tativo de grandes empresas de alta
tecnologia, por exemplo, variaram
entre 6% negativos e 24% positivos
no período de 1999 a 2005.

Que se consolem, portanto, as
empresas que atuam em setores
tidos como de crescimento lento.
Raramente se consegue expansão
mudando de setor; é, na melhor da
hipóteses, uma aposta arriscada.
Costuma surtir mais efeito a con-
centração dos esforços e recursos
nos segmentos do setor que tenham

crescimento mais acelerado -e nos
quais a empresa conta com as habi-
lidades e os ativos necessários para
crescer de forma rentável. Isso é
pensar granularmente.

Os perfis de crescimento das em-
presas começaram a surgir quando
isolamos os três elementos básicos
do crescimento -orgânicos e inorgâ-
nicos- para avaliá-los, tanto nos ca-
sos positivos como nos negativos:

Momentum do portfólio ou cres-
cimento do mercado. E o aumento
orgânico da receita de vendas de
uma empresa decorrentes do cres-
cimento nos segmentos de mer-
cado representados no portfólio.
Urna empresa pode influir sobre
esse momentum de várias maneiras,
como a seleção das aquisições e de-
sinvestimentos que atingem a expo-
sição da empresa ao crescimento
do mercado. Outra é a "criação" de

crescimento no mercado, como o
lançamento de uma nova categoria
de produtos. De qualquer forma,
trata-se de um indicador do desem-
penho estratégico.

Fusões e aquisições. Representam
o crescimento inorgânico obtido por
uma empresa ao comprar ou vender
faturamento por meio de aquisições
ou pelo desinvestimento.

Desempenho da participação no
mercado. É o crescimento orgânico
registrado por uma empresa ao con-
quistar ou perder parte do mercado.
Definimos "participação no merca-
do" (marke.t share) como a participa-
ção média ponderada da empresa
nos segmentos onde atua.

Levando em conta os dados de
todas as empresas de nossa base,
descobrimos que 8,6% do aumen-
to anual de receita obtido pela
empresa média entre 1999 e 2005
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era assim composto: 5,5 pontos
percentuais vinham do momentum
do portfólio, 3 pontos percentuais
das atividades de fusão e aquisição
e apenas 0,1 ponto percentual podia
ser atribuído ao desempenho da
participação no mercado.

Em outras palavras, a escolha
dos mercados e as fusões e aquisi-
ções são quatro vezes mais impor-
tantes para o crescimento de uma
empresa do que ter desempenho
extraordinário em seus mercados.
Essa conclusão foi surpreendente
porque as equipes gestoras se con-
centram, por meio de uma execução
excelente, em ganhar participação
de forma orgânica, meta geralmente
incluída nos planos de negócios.

Não se trata, contudo, de negli-
genciar a execução. Afinal, para que
uma empresa tenha condições de
aproveitar o vento favorável do mo-

mentum em seu portfólio, deve man-
ter sua posição no segmento em que
atua, o que depende de uma execu-
ção ótima (ou excelente), sobretudo
nos segmentos de rápido crescimen-
to, que costumam atrair players ino-
vadores ou de baixo custo.

A pergunta que importa talvez
seja esta: será que os setores com
variadas taxas de crescimento dife-
rem de uma maneira tal que poderia
afetar a importância da participação
no mercado? De acordo com nosso
estudo, o desempenho da participa-
ção no mercado explica entre 14%
e 23% da diferença no desempenho
do crescimento em sete dos oito
setores estudados. Esse indicador
se revelou significativamente mais
decisivo (37%) apenas no setor de
alta tecnologia, no qual os curtos
ciclos de vida dos produtos e a maior
margem de crescimento se associam

para dar lugar a freqüentes mudan-
ças na participação de mercado.

Depois de avaliar o desempenho
da empresa sob a ótica de cada um
dos três propulsores do crescimento,
a equipe gerencial deve analisar essa
informação no contexto da posição
no mercado e das habilidades, a fim
de ter a perspectiva das oportunida-
des de crescimento rentável.

Vejamos o caso da Goods, mul-
tinacional do setor de bens de con-
sumo protegida aqui por um nome
fictício. Ao avaliar seu crescimento
no nível corporativo, identificamos
uma tendência de estabilidade (ain-
da que lenta) no período entre 1999
e 2005. No entanto, as atividades
de fusão e aquisição responderam
por quase todo seu crescimento
nos Estados Unidos, enquanto na
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Europa o efeito positivo das taxas
de câmbio resultou em crescimento
modesto. Houve aumento das recei-
tas orgânicas apenas nos mercados
emergentes, como África, América
Latina e Oriente Médio. Os mer-
cados norte-americano e europeu,
responsáveis pela maior fatia do fa-
turamento da empresa, ocuparam o
quartil inferior da amostragem.

Chegamos a dados mais precisos
depois de dividir o desempenho da
Goods nos três propulsores do cres-
cimento em 12 grupos de produtos
e cinco regiões geográficas. Dos 47
segmentos nos quais atua, cerca de
27 tiveram desempenho insatisfató-
rio nos três propulsores -mas esses
segmentos eram responsáveis por
87% das vendas. Por outro lado, 20
segmentos apresentaram resultados
bons ou até muito bons, porém eles
respondem por apenas 13% das ven-

das totais da empresa. E, embora
suas subsidiárias da América Latina
apresentem um panorama de cres-
cimento promissor na maioria dos
segmentos, a empresa conta com
desempenho ruim em setores cen-
trais, como a Europa e a América
do Norte. Além disso, não há de-
sempenho excepcional em nenhum
segmento -a Goods enfrenta um
problema de portfólio.

Uma vez que todas as cartas es-
tejam na mesa, os executivos da
empresa estão em condições me-
lhores de fazer escolhas baseadas
em informações. As vantagens e
desvantagens de comprar empre-
sas (ou de apostar na expansão
de maneira orgânica, por meio da
exploração de um aumento de mar-
ket share) em segmentos nos quais
a Goods desfruta um poderoso
momentum de portfólio, provavel-

mente serão tema prioritário na
agenda dos gestores. Além disso,
será que vale a pena aproveitar
oportunidades de desinvestimen-
to em segmentos nos quais o mo-
mentum do portfólio é favorável,
ainda que a empresa esteja per-
dendo participação no mercado?
Deve-se partir para a aquisição
de uma empresa (criando momen-
tum de portfólio) em segmentos
menos destacados, mas nos quais a
Goods aposta que haverá melhora
do mercado?

Este artigo resume o estudo de autoria de
Mehrdad Baghai -que integrou as equi-
pes da McKinsey, em Toronto, Canadá,
c Sydney, Austrália- e de Sven Smit e S.
Patrick Viguerie -diretores da empresa,
respectivamente, em Amsterdã, Holanda,
e Atlanta, EUA.
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Text Box
Fonte: HSM Management, a. 12, n. 68, p. 76-79, maio/jun. 2008.




