
7 maneiras de

Lições dos fracassos
empresariais mais
imperdoáveis dos
últimos 25 anos UMA EMPRESA PERDE DINHEIRO por muitos motivos

— motivos nem sempre sob seu controle. Natural-
mente, não dá para culpar as companhias aéreas
americanas pelo tombo levado na esteira dos ataques
do n de setembro. Mas, no estudo que fizemos há
pouco, descobrimos que dos 750 fracassos empre-
sariais mais significativos nos Estados Unidos nos
últimos 25 anos, quase metade poderia ter sido evi-
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tada- Na maioria dos casos, o fiasco foi fruto de estratégias
falhas — não de execução inepta, vilã apontada pelo gros-
so da literatura administrativa. Esses reveses —- que envol-
veram a baixa de investimentos consideráveis, o abandono
de linhas de negócios deficitárias ou a quebra da empresa
— causaram centenas de bilhões de dólares em prejuízo. Para
piorar, se tivessem ido conferir a história, os executivos no
comando poderiam ter poupado a empresa e seus investido-
res de muita dor de cabeça. Nosso estudo mostrou, reiterada-
mente, que sete estratégias respondiam pelo insucesso — e
que indícios de que eram inadequadas estavam ali para quem
quisesse ver.

Peguemos a incursão em adjacências. Com freqüência, o
que parece ser um mercado adjacente é, na verdade, um negó-
cio totalmente distinto. A Laidlaw, maior operadora de ônibus
escolares da América do Norte, apostou pesado no setor de
ambulâncias na década de 1990, calculando que seria capaz de
empregar sua tarimba em logística na nova atividade. O que
descobriu é que operar ambulâncias não tem nada a ver com
o transporte de passageiros. É parte de outra arena, a médica
— intricada e altamente regulamentada. A Laidlaw penava
para negociar contratos e receber o pagamento por seus servi-
ços. No final, acabou vendendo — com prejuízo considerável
— a divisão.

As apostas empresariais que discutimos neste artigo nem
sempre são má idéia. Para certas empresas, já deram muito
dinheiro. O problema é que são atraentes de um jeito que
pode levar o executivo a ignorar sinais de perigo. Neste artigo
iremos descrever as sete estratégias problemáticas e mostrar
como resistir a seus encantos.

A miragem da sinergia
Na busca do crescimento, é comum a união de forças com
uma empresa que tenha vantagens complementares. Só que o

todo nem sempre é maior do que
a soma das partes. Foi o

caso da fusão, em 1999,
de duas seguradoras
especializadas em se-
guro contra invalidez,
Unum e Provident
— que atuavam, res-
pectivamente, na área
de grupo e na indivi-
dual. Seus executivos
achavam que o pesso-
al de vendas de cada
uma delas seria capaz
de vender os seguros
da outra, embora cada
uma usasse modelos
de negócios distintos

para atender a públicos totalmente distintos entre si. Os re-
presentantes de vendas da Unum entravam em contato com
empresas para vender seguros em grupo, enquanto o discurso
de vendas da Provident era todo voltado ao indivíduo. Cada
equipe dessas tinha uma capacitação distinta e nenhum de-
sejo particular de colaborar na venda cruzada. Unir as duas
empresas foi oneroso e complicado. A única coisa que a fusão
gerou foi um aumento de preços generalizado e uma postura
agressiva de rejeição de pedidos de indenização — o que pro-
vocou uma série de ações judiciais que colocaram em risco a
reputação e as finanças da UnumProvident. No final, a Unum
desfez a fusão, tirou o Provident do nome e, em 2007, deixou
o mercado de apólices individuais. Sua cotação em bolsa des-
pencou e segue em metade da marca registrada em 1999. Na
Justiça, continua enfrentando ações coletivas de segurados.

Mesmo quando há sinergia, a empolgação em torno disso
pode fazer a empresa perder a cabeça. A Quaker Oats pagou
muito mais do que devia pela Snapple, que comprou para re-
vigorar uma marca já sem brilho e ter acesso ao sistema de en-
trega direta nas lojas e à rede de distribuidores independentes
da Snapple. Na época, analistas de mercado alertaram que, do
total de US$ 1,7 bilhão pago, até US$ 1 bilhão poderia ter sido
em excesso. A Quaker nunca se empenhou o suficiente para
entender os distribuidores da Snapple, que resistiram a inves-
tidas para promover o Gatorade e outros produtos da Quaker.
Apenas três anos depois da aquisição, a Quaker vendeu a
Snapple por US$ 300 milhões. A busca da sinergia pode ser
problemática de maneiras mais sutis também, como quando
executivos tomam tanto tempo e energia de gerentes para pro-
movê-la que acabam perdendo oportunidades mais frutíferas.
E o choque de culturas, habilidades ou sistemas pode tornar
impossível obter até sinergias que soam fáceis e óbvias.

Engenharia financeira falha
Práticas financeiras agressivas não levam necessariamente à
fraude, mas podem ser perigosas. Há muito em jogo — mar-
cas, reputação e até um negócio inteiro' podem ruir como
conseqüência. Já os dirigentes da empresa podem ficar sujeitos
a multas pesadíssimas e até mesmo à prisão.

Se tivessem prestado atenção ao caso da Green Tree Finan-
cial, as instituições que concederam hipotecas de altíssimo
risco nos EUA e os bancos que as respaldaram poderiam ter
percebido o perigo que é emprestar a compradores desqualifi-
cados. Queridinha tanto do público quanto do mercado finan-
ceiro na década de 1990, a Green Tree fez fortuna liberando
financiamentos de 30 anos para a compra de trailers — um
bem de depreciação rápida e cuja vida útil pode não alcançar
mais de dez anos. Três anos após pagar US$ 50 mil por uma
casa sobre rodas, o proprietário podia ter um bem que valia
US$ 25 mil e uma dívida cujo principal somava mais de US$
49 mil. Nesse ponto, o calote começa a soar tentador. Duran-
te todo o tempo, a Green Tree usou métodos agressivos de
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contabilidade (ganho sobre
vendas) para declarar o lu-
cro, baseando seus cálculos
em estimativas descabidas
de inadimplência e quitação
antecipada da dívida. Com
o lucro baseado na origina-
ção do financiamento, havia
pouco incentivo para a tria-
gem dos tomadores.

Atraída pelo rápido cresci-
mento da Green Tree, a ame-
ricana Conseco, especializada
em seguros de vida e planos de
saúde, pagou USÍ 6,5 bilhões pe-
la empresa em 1998 com a idéia de
criar uma companhia de serviços financeiros mais ampla. Mas
o que ganhou foi um castelo de cartas. No final, a Conseco
teve de assumir quase US$ 3 bilhões em baixas contábeis e
despesas extraordinárias relacionadas à Green Tree, basica-
mente anulando todo o lucro registrado pela unidade entre
1994 e 2001. Steve Hilbert, o presidente, renunciou em abril de
2000. Em 2002 a Conseco entrava com o pedido de concordata
— até onde se sabe, a terceira maior concordata da história
americana à época.

A ascensão e queda da Green Tree, levando junto a Conseco,
lança luz sobre dois problemas com estratégias de engenharia
financeira. O primeiro é que podem gerar produtos falhos
— como hipotecas com garantias frouxas — que atraem clien-
tes no curto prazo, mas expõem tanto o comprador quanto o
vendedor a um risco excessivo mais à frente. Segundo, estimu-
lam um endividamento de um otimismo exacerbado para fi-
nanciar mais investimentos. Simples, o modelo da Green Tree
— tomar emprestado fundos de curto prazo a juros baixos e
emprestar a taxas muito maiores — era também absurdo, pois
a máquina entrou em pane assim que as falhas no produto
hipotecário subjacente se tornaram aparentes.

Uma contabilidade financeira engenhosa demais também
traz riscos, sobretudo se envolve a busca de "jeitinhos" para
aumentar o lucro e garantir um bônus melhor. Técnicas do
gênero costumam pender para a fraude, mesmo se contarem
com a bênção de auditores externos. A exemplo de outras
práticas agressivas, podem causar dependência: o investidor
premia o lucro maior, o que leva a empresa a querer ser ainda
mais criativa.

Insistir no caminho de sempre
Investir ainda mais na estratégia atual em resposta a sinais
do mercado é, em si, uma estratégia, e pode ser desastrosa. É
comum um executivo se iludir — achar que um problema não
é tão sério assim ou esperar para reagir quando já é tarde de-
mais. A Eastman Kodak seguiu fiel a seu core business mesmo

diante de um perigo gritante: a fotografia digital. Executivos
da empresa tinham feito uma análise minuciosa da ameaça
imposta pela tecnologia digita l ainda em 1981 (quando a Sony
lançou a Mavica, sua primeira câmera eletrônica comercial),
mas seguiam apegados à fotografia impressa e à revelação
tradicional. Também era difícil abandonar as margens: 60%
em filme fotográfico, produtos químicos e revelação, versus
15% em produtos digitais. A tecnologia digital eliminou ain-
da o imenso fluxo recorrente de receita gerada pelo filme
e pela impressão (embora empresas como HP e Epson hoje
lucrem com a receita recorrente de cartuchos de tinta para
impressoras).

Esse é um motivo comum para uma empresa não mudar
de curso: a lógica econômica do novo modelo é incapaz de
competir com a do antigo. Outra razão para o colapso é não
considerar todas as opções diante da empresa. Os executivos
da Kodak não conseguiam imaginar um mundo no qual a
imagem se esvai, sem nunca ser impressa. A empresa se li-
mitou a lutar na retaguarda contra a tecnologia digital e só
foi entrar para valer nesse mercado no começo da década de
2000. Hoje, tem uma fatia do mercado de exibição de fotos na
internet, mas sua hesitação custou caro: na última década, a
Kodak perdeu 75% de seu valor de mercado. Em 2007, o total
de funcionários somava menos de um terço do registrado dez
anos antes.

A Mobile Media, do nicho de pagers, tinha menos desculpa
ainda para insistir em sua estratégia, pois o pager foi, basica-
mente, um modismo que durou alguns anos, nada mais. Foi
um símbolo de status em meados da década de 1990, quando
o celular ainda era um tijolo e as ligações, caras. Mas, mesmo
com a tecnologia do celular seguindo a lei de Moore, a Mobile
Media continuou comprando outras empresas de pager e in-
vestindo na criação de novas gerações de uma tecnologia que
ninguém mais queria. Em janeiro de 1997, depois da demissão
de altos executivos, a empresa pediu concordata. Mas o baque
maior do declínio do pager foi absorvido pela Arch Communi-
cations, que comprou a Mobile Media em 1999.

Ignorar fatalmente novas ameaças não é privilégio de em-
presas de tecnologia em rápida evolução. Basta ver o caso
da Pillowtex, tradicional fabricante de travesseiros, edredons
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e toalhas de banho. A empresa cresceu sem parar durante
décadas — basicamente comprando outras. Em 1995, seu fa-
turamento anual chegou a quase meio bilhão de dólares. Em
1994, porém, os EUA começaram a abolir o sistema de cotas
de importação. Outras empresas imediatamente transferiram
a produção para países em desenvolvimento, para poder com-
petir com artigos importados, mais baratos. Já a Pillowtex au-
mentou o ritmo de aquisições, na esperança de que eficiências
de escala fossem lhe dar vantagem. Relatórios da empresa à
comissão de valores mobiliários no final daquela década mal
mencionam a terceirização como opção, destacando em vez
disso os US$ 240 milhões gastos só em 1998 em maquinário
novo, mais eficiente, para as fábricas nos EUA. Em 2003, de-
pois de duas concordatas, a Pitlowtex fechou as portas e foi
liquidada. Embora parte de sua justificativa para manter a
produção nos EUA tenha sido proteger os trabalhadores ame-

ricanos, 6.450 deles foram para a rua. Foi a maior demissão da
história da indústria têxtil do país.

Pseudo-adjacências
Estratégias de mercado adjacente buscam empregar alguma
vantagem organizacional básica para a expansão em ativida-
des correlatas — a venda de novos produtos à clientela atual,
digamos, ou a de produtos atuais a clientes novos através de
canais novos. Em geral, são estratégias sensatas; geraram mui-
to do crescimento da General Electric sob Jack Welch. Mas, em
nosso estudo, descobrimos muitos casos em que uma adjacên-
cia equivocada causou a ruína até de empresas consagradas.
Urn exemplo é a produtora americana de aço Oglebay Norton.
Depois de 143 anos, a empresa sediada em Cleveland decidiu
se diversificar, pois o aço estava em declínio. A aposta no cal-

Criar uma nova estratégia é ine-

briante e quem está no comando

rapidamente pode perder a objetividade.

Mesmo empresas com fortes mecanis-

mos internos para evitar o erro podem

deixar passar questões capazes de

expor premissas infundadas, projeções

inatingíveis, uma sede incontrolável por

acordos ou um raciocínio simplesmente

falho. Steve Hilbert, o presidente da Con-

seco que liderou a compra da Green Tree

Financial, tinha um processo rigoroso de

aquisição e um time de craques, ambos

aperfeiçoados por dezenas de transa-

ções feitas em quase duas décadas.

Mas Hilbert pagou um prêmio exorbi-

tante por uma empresa nitidamente em

apuros — apesar do ceticismo aberto

de investidores e analistas. Já dúvidas

internas foram ou abafadas ou ignoradas,

o que mostra como é difícil dizer a um

presidente que sua espetacular visão (no

caso de Hilbert, criar um Wal-Mart dos

serviços financeiros) é falha.

Por esse motivo sugerimos que a

empresa institua um exame formal por

um advogado do diabo — alguém sem

ligação com o processo de concepção da

estratégia e com autorização expressa

para fazer perguntas difíceis. O processo

de aquisição da Pitney Bowes, grupo de

gestão postal e de documentos que já

adquiriu mais de 80 empresas de 2000

para cá, inclui duas avaliações por gente

que não participou pessoalmente do

planejamento inicial (o quadro "Pergun-

tas que toda empresa deveria fazer" traz

exemplos de questões que podem gerar

insights úteis). Naturalmente, muitos

presidentes incentivam o debate só por

questão de aparência e podem retaliar

contra quem diverge, de modo que o

modelo do advogado do diabo interno

tem limites.

Instituir uma linha final de defesa

— uma audiência rigorosa por um painel

objetivo e independente, como uma "úl-

tima chance" — resolveria o problema. O

ideal é reunir esse painel mais para o fim

do processo de formulação da estraté-

gia, para mantê-lo isolado do processo

— mas antes que seja tarde demais para

recuar. Certas empresas recorrem a

um advogado do diabo logo cedo, para

buscar um consenso, ou mesmo depois

da aquisição, para identificar potenciais

problemas. Nosso estudo revelou alguns

princípios norteadores para garantir um

debate construtivo, independentemente

do momento em que o exame ocorra.

Torne o processo transparente para

o conselho — dentro de limites. Um

presidente pode resistir a essa aborda-

gem por temer a interferência de conse-

lheiros em sua esfera de autoridade. Ern

geral, a transparência é mais palatável

para o presidente se os envolvidos en-

tenderem a diferença entre governança

e gestão. Desde que não tente assumir

a gestão da empresa, o conselho tem

todo direito de querer entender as

decisões do presidente — e de reagir

a elas. Certos presidentes já usaram o

exame independente como ferramenta

para obter o apoio do conselho para uma

estratégia polêmica.

Especifique a função do painel e

crie normas ciai Js. A empresa deve

estabelecer parâmetros explícitos para

o escopo e a conduta do painel e o uso

final de suas conclusões — para impedir

que a discussão fuja ao tema central e

que conclusões incômodas sejam aba-

fadas. Além disso, com normas claras

os membros do painel não terão como

promover sua própria agenda.

Um painelista deve deixar de lado

noções preconcebidas daquilo que seria

"o certo" e se ater à realidade — em

vez de comparar estratégias com algum

ideal de perfeição, pois quase nenhuma

estratégia sobreviveria a tal comparação.

A meta é estabelecer se a estratégia



cario parecia lógica, pois o braço de
logística da Oglebay já transportava
o material para suas usinas siderúr-
gicas. O calcário é usado na produ-
ção de aço para a separação de im-
purezas, removidas antes que o ferro
fundido seja convertido em aço. Há
muitas outras aplicações industriais,
sobretudo na produção.

A Oglebay partiu comprando ja-
zidas de calcário. Não tinha, porém,
uma compreensão fundamental do
novo negócio. Para começar, o miné-
rio de ferro era despachado pelos Grandes
Lagos, normalmente em cargueiros de mil pés de comprimen-
to — enquanto o calcário em geral segue por rios, para maior

proximidade com clientes. Isso exige
embarcações muito menores, inexis-
tentes na frota da Oglebay. A empre-
sa entrou com pedido de concordata
em 23 de fevereiro de 2004, com US$
440 milhões em dívida — a maior
parte contraída para a aposta no cal-
cário. A empresa saiu do processo de
recuperação, mas nunca retomou o
prumo. Depois de vender a frota pa-
ra quitar a dívida, foi comprada pela

Carmeuse North America.
Das apostas infrutíferas em adjacên-

cias por nós estudadas, surgiram quatro
padrões. O primeiro é que a aposta na adjacência era ditada
por uma mudança no core business da empresa, não por uma

em pauta é, com todas as suas falhas, a

melhor saída.

O exame em si deve ser conduzido

com ponderação. Não se trata de uma

inquisição — e os gerentes que conce-

beram a estratégia já estarão suficien-

temente na defensiva. O exame deve

explorar fatos — e não impressões, palpi-

tes ou emoções — e deve se concentrar

em aspectos da estratégia cruciais para o

sucesso, não em falhas menores.

Atenção à organização. A credibili-

dade e eficácia da avaliação dependem

da credibilidade e da posição de quem

lidera o exame — indivíduo que não deve

pertencer à hierarquia de gestão direta-

mente associada à estratégia proposta

e não ter nenhum interesse no desfecho

do exame. Se a avaliação envolve uma

unidade de negócios, um executivo da

matriz ou gerente de outra unidade pode

ser o líder. Um membro independente

do conselho ou outra pessoa de fora,

tarimbada e familiarizada com a organi-

zação — um executivo aposentado sem

interesses em jogo —, pode encabeçar

um exame de âmbito corporativo.

integrantes do painel devem trazer

um ponto de vista novo, e não duplicar o

conhecimento que já se tem. Não se trata

de um grupo de especialistas mais pre-

parados. O bom painelista deve ser capaz

de lançar questões amplas e abertas

que exponham premissas, problemas e

conseqüências de uma estratégia ocultas

no sistema. Dois tipos de indivíduo cos-

tumam dar péssimos painelistas: gente

que tira conclusões rápidas e não arreda

pó da própria posição (quanto maior a

tarimba, maior essa tendência) e gente

muito empática, que pode se identificar

prontamente com os gerentes por trás do

plano e aceitar de imediato o que dizem.

Mire a estratégia, não o processo.

A meta não é verificar que todas as

medidas corretas foram tomadas.

No frigir dos ovos, a estratégia se sus-

tentará sozinha — ou não.

Quem faz o exame deve pedir uma

descrição detalhada, por escrito, da

estratégia — nada de planilhas ou slides,

que tornam fácil ignorar detalhes e dei-

xam muita coisa para o leitor interpretar.

Bruce Nolop, ex-diretor financeiro da

Pitney Bowes, disse nestas páginas:

"É espantoso como tantos elementos

de um acordo — elementos que pare-

ciam tão claros em PowerPoint — po-

dem ruir quando colocados no papel de

forma mais extensa. No formato itemiza-

do (com bullets), a lógica de um acordo

pode ser resumida num termo como

Venda cruzada'. Mas um memorando

exige clareza quanto a quem, exatamen-

te, está fazendo uma venda cruzada

a quem — e como e por quê" (veja

"Saiba comprar", HBR Setembro 2007).

O passo seguinte é examinar e testar

as premissas subjacentes da estratégia.

Uma técnica ó um processo criado

por lan Mitroff, Richard Mason e Jim

Ernshoff (e que Vince Barabba nos ensi-

nou), o Strategic Assumptions Surfacing

and Testing. Nele, as pessoas se dividem

em grupos com experiência e perspec-

tivas divergentes e participam de um

processo de debate e role-playing que

identifica áreas nas quais a estratégia

possa ser vulnerável.

Produza questões, não respostas. A
finalidade do exame não é sugerir aborda-

gens alternativas. A equipe de avaliação

pode muito bem deixar o paciente san-

grando na mesa, se justificado. Embora

a idéia possa soar brutal, é importante

evitar qualquer tentativa de refazer o pro-

cesso de estratégia para sugerir respos-

tas "melhores". Simplesmente não ê algo

possível no curto espaço de tempo da

avaliação. O produto desse exame deve

ser um relatório que sintetize a discussão

e as conclusões da equipe.

Encerre formalmente o processo.

Mais de uma vez vimos as conclusões da

equipe de avaliação simplesmente serem

vetadas pelo presidente. A decisão final

cabe à cúpula executiva, mas o processo

deve incluir, no mínimo, aíguma espécie

de resposta formal ao trabalho da equipe.
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grande oportunidade no mercado adjacente — o desespero da
Oglebay Norton para depender menos do aço é um exemplo.
Um segundo é que, por não conhecer bem o mercado adjacen-
te, a empresa calculava mal suas aquisições e administrava
mal os desafios competitivos. A Avon cometeu esse erro ao
apostar na área de saúde no começo da década de 1980, o que
incluiu a compra de uma empresa de locação de equipamento
médico e de centros de recuperação de dependentes quími-
cos — estratégia justificada por sua "cultura do cuidado". Só
que essas aquisições nada fizeram para reforçar seu principal
ativo, a venda de porta em porta, e ignoraram a realidade
regulamentar, que a Avon simplesmente não dominava. A
empresa apanhou, Depois de prejuízos consideráveis, assumiu
uma despesa total de US$ 545 milhões e fechou o braço de
saúde emi988.

A terceira receita para o desastre era superestimar a força
ou a importância dos recursos da empresa no core business.
Empresas de sucesso são particularmente propensas a cair
nessa cilada; sua capacidade de triunfar no próprio mercado
as deixa excessivamente otimistas quanto a suas perspectivas
em outros. A Laidlaw, a operadora de ônibus escolares, foi
vítima desse raciocínio ao calcular que poderia aplicar sua
considerável tarimba em logística ao setor de ambulâncias. O
passo seguinte foi sair comprando. No final, a empresa amar-
gou grandes prejuízos com as operações, que a levaram a pro-
mover urna baixa contábil de US$ 1,8 bilhão em 2000.

Por último, estratégias de adjacência tendem a malograr
quando a empresa superestima o poder que tem sobre os
clientes. O fato de alguém adquirir um serviço da empresa
não significa que comprará outros. Várias concessionárias de
serviços públicos interessadas em se expandir em meados da
década de 1980 foram vítimas desse raciocínio. Quando as
autoridades ameaçaram derrubar tarifas, as empresas foram
buscar oportunidades em outros setores. Algumas cometeram
um erro clássico: entraram em mercados de alto crescimento
sem ter idéia se eram qualificadas para atuar ali. Achavam que
podiam simplesmente vender à base atual de clientes coisas
como seguro de vida — mas pouca gente comprou a idéia.

Aposta na tecnologia errada
O enorme retorno de produtos e serviços revolucionários le-
va muitas empresas a uma busca incessante pelo próximo
Google, o próximo eBay, o próximo iPod- Em nosso estudo, no
entanto, descobrimos que muitas estratégias que dependiam
de uma determinada tecnologia eram equivocadas desde o
início — e nem toda a sorte ou sofisticação do mundo teriam
evitado o tombo. Para seguirem investindo na estratégia que
produziu esse tombo — em alguns casos espetacular —, essas
empresas tiveram de se iludir como nunca.

O caso da Iridium, o braço de telefonia via satélite da Mo-
torola — projeto de US$ 5 bilhões que entrou em concordata
menos de um ano depois de começar a operar —, costuma ser

citado como erro de execu-
ção ou de marketing. Na
verdade, o fracasso veio
de um apego descabido à
tecnologia. O projeto foi
criado na década de 1980
para resolver urn proble-
ma legítimo: o telefone ce-
lular era caro e não tinha
conectividade mundial, e
as alternativas via satélite
da época não eram nem
simples nem confiáveis.
Só que, à medida que foi
desenvolvendo o serviço, a
Motorola ignorou alertas

de seus próprios engenheiros, que diziam que o produto final
teria as mesmas limitações da tecnologia celular do começo
daquela década — enquanto o celular em si iria ficando me-
lhor e mais barato a cada ano. A Motorola estava tão enamo-
rada da própria tecnologia que sua pesquisa de mercado aca-
bava se confundindo com marketing. Ao sondar o cliente para
saber se gostaria de um telefone portátil que funcionasse no
mundo todo por um "preço razoável", por exemplo, a empresa
não avisou que "razoável" era desembolsar cerca de US$ 3 mil
pelo aparelho, mais uma assinatura mensal e tarifas salgadas.
Além disso, a descrição de um telefone que "cabe no bolso"
supunha um bolso com espaço para um tijolo.

A Federal Express cometeu erro semelhante em meados
da década de 1980 com o serviço de fax Zapmail. Nele, um
funcionário da empresa retiraria a papelada a ser transmitida
e a levaria a um centro de processamento próximo, onde o
material seria enviado por fax a outro centro, perto do desti-
no, e entregue por outro funcionário ao destinatário — tudo
no prazo de duas horas. Transmitir até cinco páginas custava
US$ 35, com desconto e maior rapidez na entrega se o cliente
levasse o material a uma agência da FedEx. Na época, poucas
empresas tinham aparelho de fax*, pois o custo era alto e a
qualidade da transmissão, em geral, baixa. Com a queda no
custo e o rápido avanço da tecnologia, o aparelho de fax se
popularizou; usar a FedEx como intermediária logo viraria
tolice. Em 1986, a FedEx fechou a Zapmail, assumindo um
encargo de US$ 34O milhões antes de impostos. Nos dois anos
de existência, o serviço perdeu US$ 317 milhões.

Sede de consolidação
À medida que um setor amadurece, cai o número de empresas
que nele atuam. Para as que restam, há incentivos a se unir
e reduzir a capacidade e custos fixos, e ganhar maior poder
na compra e na definição de preços. Nossa pesquisa mostra
que, às vezes, é melhor deixar que as outras partam para a
consolidação. Embora haja mais glória em ser a compradora,
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Se tivesse feito um punhado de

perguntas espinhosas para testar a

pertinência de sua estratégia, a maioria

das empresas em nosso estudo talvez

não tivesse tomado medidas tão equivo-

cadas. Eis as questões que advogados

do diabo, internos e externos, deveriam

explorar.

Estratégia é realista para o su-

cesso a longo prazo? A Green Tree

Financial prosperou na década de 1990
i (

ao financiar em até 30 anos, sem exigir

muitas garantias, a compra de casas

sobre rodas. Só que um trailer perde

valor rápido e pode durar não mais que

dez anos. Alguém perguntou se o mo-

delo era sustentável? A Green Tree foi

vendida a um preço inflado à Conseco,

que mais tarde pediria concordata.

Toda estratégia precisa resistir ao es-

crutínio: que figura faria na primeira pági-

na do Wall Street Journal? Essa pergunta

podia ter prevenido casos de fraude

— ou em que o deslize foi evitado por urn

triz. ATyco provavelmente não teria sido

tão agressiva na contabilidade de suas

aquisições se soubesse que a imprensa

estava de olho. A estratégia também de-

ve ser capaz de enfrentar tormentas. O

Loewen Group atraiu muitos investidores

durante uma campanha de aquisição de

casas funerárias, mas foi ao chão quando

o número de mortes diminuiu.

Que lições tirar da história? Um

exame atento do passado poderia ter

prevenido diversos dos fracassos que

exploramos. A fusão da seguradora

Unum com a Provident em 1999 em

busca da sinergia — as duas atuavam,

respectivamente, no mercado de segu-

ro contra invalidez em grupo e individual

— não deu certo. No afã de fechar o

acordo, os executivos da Unum ignora-

ram o fato de que, pouco antes da fusão,

a Unum tinha abandonado exatamente

a linha de negócios que a Provident iria

acrescentar. Um advogado do diabo

talvez tivesse perguntado por que a se-

guradora desistira daquela área. Haveria

no fato lições a tirar sobre a capacidade

de venda cruzada a clientes individuais e

de seguro em grupo?

Um exame superficial, no entanto,

pode ser contraproducente. Um cliente

com quem trabalhamos sofreu um

sério revés graças a uma joint venture

mal-concebida. Depois disso, por quase

uma década a maioria de seus gerentes

imediatamente rejeitava qualquer po-

tencial parceria. Olhava para o passado,

mas sem nuança e sem contexto.

Informações vitais e opiniões

divergentes sobre estratégias
chegam aos tomadores de deci-

são? Nossa pesquisa mostrou que

alguém na organização em geral sabia

que a estratégia daria errado; só que

essa informação não chegou à pessoa

certa. Muita gente na Unum sabia, por

experiência própria, que a incursão no

mercado de seguro individual seria mui-

to difícil, mas esse temor não chegou

aos responsáveis pela estratégia, ou

não os influenciou. Em fins da década

de 1980 e começo da de 1990, muita

gente na IBM sabia que o OS/2 não ti-

nha nenhuma chance contra o Windows,

rnas sua convicção não chegou à cúpula.

No final, a IBM perdeu cerca de US$ 2

bilhões com o sistema.

Já que canais normais de comuni-

cação podem abafar mensagens que

questionem a estratégia, é preciso criar

um sistema para que a cúpula receba

opiniões não filtradas. A Microsoft faz

sondagens rotineiras para que o pessoal

dê, em caráter anônimo, projeções so-

bre quando um produto será concluído.

Líderes de equipes sabem que essa

sondagem pode ocorrer a qualquer mo-

mento, e por isso tendem a ser francos.

Embora não ajude a Microsoft a evitar

o atraso de produtos, a sondagem dá à

gerência um retrato fiel da situação.

Avaliamos as reais vantagens — e
desvantagens — de ganhar escala? É

comum a empresa superestimar o poder

de escala — que nem sempre traz vanta-

gens como um maior poder de compra

— e subestimar sua complexidade. Urna

empresa que dobra de tamanho não

estará apenas fazendo o mesmo, mas

em dobro. As aquisições da USAir

triplicaram seu porte em um único ano

— 1987 — e causaram o total colapso de

seus sistemas de informação.

Consideramos todas as outras op-

ções? Essa pergunta é particularmente

importante para empresas que insistem

numa estratégia. A Kodak, por exemplo,

poderia ter sido vendida nas décadas de

1980 ou 1990 por um valor muito maior

do que o atual, ou poderia ter entrado

rnais cedo na arena digital, conquistando

uma fatia maior das vendas de câmeras

e jmpressoras e, quem sabe, da receita

de fotologs na internet e de câmeras de

celular. Foi o que fizeram suas principais

adversárias em filme e papel, Agfa e Fuji.

Apostaríamos nisso? Gordon

Bell, famoso investidor em start-ups, é

bem direto com executivos de firmas

em sua carteira. Quando alguém faz

projeções sobre o desempenho de uma

empresa, por exemplo, Bell pega uma

cifra ali contida e pergunta ao presidente:

"Vamos apostar? Eu e você, mil dólares".

Se o executivo titubeia, Bell sabe que é

porque tem lá suas dúvidas. Pelo menos

uma vez, um presidente de fraco desem-

penho que não topou a aposta foi demiti-

do. É possível levar essa idéia um passo

além e criar mercados de projeções nos

moldes de uma bolsa, na qual as pes-

soas comprem e vendam "ações" que

reflitam sua honesta avaliação de como

um plano específico se sairá na prática.

Setembro 2008 l Harvard Business Review 47



Sete maneiras de errar feio

talvez seja mais sábio vender e embolsar o dinheiro antes que
as condições do setor se deteriorem.

Peguemos a derrocada da Ames Department Stores. Essa
empresa americana levou o conceito de varejo de desconto
ao interior dos EUA quatro antes de Sam Walton entrar em
cena. Só que foi estouvada na campanha para erguer uma
presença nacional. No afã de competir com o Wal-Mart, a
Ames comprou uma série de empresas sem considerar ade-
quadamente o que seria preciso para vencer a batalha. As
aquisições não exploraram seu grande forte — o merchandi-
sing no ponto-de-venda — e agravaram sua maior debilidade:
sistemas administrativos como a contabilidade. Depois de
comprar outra rede barateira em 1985, a G.C. Murphy, a Ames
registrou, por exemplo, um volume imenso de perda de esto-
que (roubo, no jargão do varejo). É que não tinha um sistema
para checagem de estoques. Contrariados, funcionários da
Murphy supostamente vinham roubando mercadorias no ato
da entrega e computando o recebimento da carga completa
nas lojas. Em 1987, a Ames perdeu US$ 20
milhões em mercadorias — e não
sabia dizer por quê. Durante a lu-
ta para integrar a G.C. Murphy,
os gerentes da Ames partiram
para outra aquisição, ainda
maior — a da Zayre, pela qual
pagaram US$ 800 milhões, um
óbvio exagero. A empresa en-
trou em concordata em 1990.
Conseguiu se recuperar — mas
só para cometer de novo o mes-
mo erro. Depois de penar com
a desastrosa compra da Hills
Department Stores, em 2000 a
Ames voltou a pedir concordata.
Em 2002, foi liquidada.

A estratégia de consolidação está sujeita a vários tipos de
erro. Para começar, junto com ativos a empresa pode estar
comprando também problemas. A Ames reiteradamente ig-
norou o fato de que muitas das lojas que comprou já vinham
com "defeito". Além disso, a complexidade maior pode levar
a deseconomias de escala. Sistemas que funcionam bem para
uma empresa de um certo porte podem entrar em pane com
o crescimento das operações. A americana USAir comprou
a Pacific Southwest Air por US$ 385 milhões em 1987 para
entrar no oeste do país; depois, pagou US$ 1,6 bilhão pela
arqui-rival Piedmont. Em pouco mais de um ano a companhia
aérea quase triplicou de tamanho — mas seus sistemas de
informação não suportaram a carga. O serviço piorou, os com-
putadores arriavam no dia do pagamento e a tripulação foi
levada ao limite com os novos horários. Antes da fusão, o lucro
operacional da USAir e da Piedmont era de seis a sete pontos
porcentuais maior do que a média do setor; depois da fusão,
o lucro operacional ficou 2,6 pontos abaixo dessa média.

Como foi a pesquisa

Nosso estudo se concentrou

nos fracassos empresariais

mais significativos entre

empresas de capital aberto

nos Estados Unidos de 1981

a 2005, pois exigências de

declaração de resultados

garantiam a uniformidade e o

acesso a dados. Além disso,

o universo de empresas era

grande o bastante para que os

resultados fossem generali-

zados. Definimos "fracasso"

como a baixa contábil de um

investimento considerável,

o fechamento de uma linha

de negócios deficitária ou a

quebra da empresa.

Com a ajuda de grandes

fornecedores de informações,

incluindo Reuters, Thomson

Financial e Bankruptcy.com,

montamos um banco de

dados sobre mais de 2.500

fracassos. Além disso,

vasculhamos a literatura

administrativa para encontrar

reveses ausentes desses

dados — empresas que foram

vendidas antes de arcar com o

ônus de um grande problema,

por exemplo. Com o auxílio de

pesquisadores da Diamond

Management &Technology

Consultants, reduzimos a

amostra para os 750 casos

mais significantes: quebra

de empresas com no mínimo

US$ 500 milhões em ativos

no trimestre anterior ao colap-

so e baixa contábil e encerra-

mento de operações de total

superior a US$ 100 milhões

(excluindo certas baixas por

P&D). Nossa análise revelou

que a estratégia tinha sido o

principal fator por trás do in-

sucesso em 355 casos. Para

identificar sinais que pode-

riam ter alertado a cúpula para

o colapso iminente, fizemos

entrevistas, analisamos autos

de processos e conferimos

a cobertura na imprensa

e cases de faculdades de

administração.

Além disso, há o risco de que a empresa não consiga segurar
a clientela da adquirida, sobretudo se mudar a proposta de
valor. E, por último, pode have? alternativas preferíveis a ser
a consolidadora do setor. A Ames não tinha por que competir
ombro a ombro com o Wal-Mart. Vinha se saindo muito bem
como varejista regional, com uma linha de produtos bem mais
limitada. Até onde sabemos, a Ames nunca considerou man-
ter sua posição e, quem sabe, se deixar comprar pelo Waí-Mart
mais à frente.

Compras em série
A idéia por trás de aquisições em série é Juntar dezenas, cen-
tenas — até milhares — de pequenos negócios para criar uma
empresa com maior poder de compra, marca mais reconhe-
cida, custo de capital menor e publicidade mais eficaz. Mas
estudos mostram que mais de dois terços dessas empreitadas
não produziram nenhum valor para o investidor.

48 Harvard Business Review ' Setembro 2008



Foi interessante constatar que a fraude foi um problema em
muitas das empresas nascidas desse tipo de união — incluin-
do MCI WorldCom, Philip Services, Westar Energy e Tyco
—, mas não trataremos disso neste artigo, pois a lição geral
é simplesmente evitar essa estratégia. Vejamos, em vez disso,
o que ocorreu com o grupo canadense Loewen Group. A em-
presa cresceu rapidamente com a compra de casas funerárias
nos EUA e no Canadá nas décadas de 1970 e 1980. Em 1989, a
Loewen tinha 131 funerárias. No ano seguinte, comprou ou-
tras 135.0 lucro crescia e analistas de mercado se empolgavam
com as perspectivas da empresa com a aproximação da "era
de ouro da morte" — o ocaso da geração do pós-guerra.

Não havia, no entanto, muito a ganhar com a escala maior.
Havia, sim, certas eficiências a obter em áreas como embal-
samamento, carros funerários e recepcionistas, mas apenas
em distâncias relativamente pequenas. A pesada regulamen-
tação da indústria funerária também limitava economias
de escala: conhecer a fundo as normas de uma cidade não
ajudava muito em outra. Uma marca nacional tinha pouco
valor, pois a clientela enlutada decidia com base na recomen-
dação ou na experiência prévia, e uma empresa vista como
parte da comunidade local tinha vantagem. Aliás, a Loewen
muitas vezes ocultava seu nome. Para piorar, se tinha algu-
ma reputação, esta foi manchada com métodos para cons-
tranger o cliente a comprar produtos e serviços mais caros
(incluindo batizar o caixão mais barato de "Ataúde da As-
sistência Social").

O porte maior tampouco diminuiu o custo de capital da
empresa. O negócio funerário é estável, de baixo risco — e,
por isso, já paga juros baixos pelo dinheiro. O custo de ad-

quirir e integrar as casas
funerárias superou

em muito os bai-
xos ganhos de es-
cala. Além disso,
o crescimento do
número de óbitos
no qual a Loewen
apostara para sair
comprando nunca
se materializou.
Vários anos de-
pois, a empresa
pedia concorda-
ta, tendo rejei-
tado uma oferta

tentadora (rebatiza-
da de Alderwoods, a

Loewen foi vendida à mesma empresa por cerca de um quarto
da oferta anterior).

É difícil, para uma empresa dessas, sustentar seu rápido
ritmo de aquisições. No começo, só importa o crescimento
— comprar uma empresa ou duas por mês, com todas as ques-

tões culturais e operacionais que acompanham uma aquisi-
ção. O investidor entende que, nessa altura, é difícil decifrar a
rentabilidade — daí se concentrar na receita. Já os executivos
sabem que não é preciso mostrar um lucro consistente até que
o grupo atinja um estado relativamente estável. O resultado é
que custos operacionais com freqüência disparam. Para pio-
rar, alvos potenciais exigem mais dinheiro, pois sabem que a
empresa está em clima de compras. A Loewen pagou demais
por muitas das funerárias que adquiriu. Em outro caso, à
medida que a Gillett Holdings e outras tentavam comprar
estações locais de TV na década de 1980, as emissoras começa-
ram a pedir valores equivalentes a 15 vezes seu fluxo de caixa.
A Gillett, que comprou 12 estações em 12 meses e em seguida
adquiriu uma empresa que tinha outras seis emissoras, entrou
em concordata em 1991.

Por último, é comum esse tipo de estratégia não prever
tempos difíceis, que são inevitáveis. Quem compra em série
vive na corda-bamba financeira. Se paga por outra empresa
com ações, a cotação precisa seguir alta para financiar novas
aquisições. Se compra com dinheiro, a dívida cresce. O tiro
de misericórdia na Loewen foi uma pequena queda no nú-
mero de mortes. No caso da Gillett, foi um recuo inesperado
na publicidade em TV. Para partir para a aquisição em série
é preciso saber exatamente o tamanho do golpe ao qual a
empresa pode resistir. Se financiar a empreitada com dívida,
qual a conseqüência de um declínio de 10% — ou 20%, ou 50%
— no fluxo de caixa por dois anos? Se pagar com ações, o que
aconteceria se a cotação caísse 50%?

O grosso da pesquisa administrativa se concentra em empre-
sas de sucesso, na tentativa de generalizar a partir de seus
traços, suas táticas ou suas estratégias. Executivos vasculham
empresas saudáveis em basca de melhores práticas que pos-
sam imitar. Nossa pesquisa foi conferir dados que outros ten-
dem a ignorar: empresas que tentaram fazer o mesmo que as
vitoriosas — mas com péssimos resultados. Sabemos que uma
empresa pode aprender com o erro, se tiver os incentivos cer-
tos. A capacidade de companhias aéreas de prevenir tragédias
é superior à média porque seu próprio pessoal perece com os
clientes. Talvez seja um exemplo excessivamente dramático,
mas acreditamos, sim, que há imenso valor em aprender com
empresas que perderam milhões, bilhões até, por apostar em
estratégias fundamentalmente falhas.
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