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matriz BCG foi desenvolvida na década de 70 pelo Bos-

ton Consulting Group (BCG), empresa de consultoria que

deu nome ao modelo de avaliação, e tem como finalidade

analisar o portfólio de produtos de uma empresa basean-

do-se no ciclo de vida de cada um deles. Nessa concepção, um portfó-

lio equilibrado é aquele em que a empresa conta com produtos que
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geram receita suficiente para sustentar as apostas futuras, ou seja, os

investimentos nos novos produtos. Dessa forma, tanto a ausência de

produtos geradores de caixa quanto a falta de boas opções de novos

produtos são perigos para o futuro do negócio - o primeiro é um risco

de curto prazo e o segundo de médio a longo prazo.

Normalmente, são as grandes empresas de bens de consumo que

utilizam esse modelo com mais freqüência pois precisam adminis-

trar uma infinidade de marcas e produtos de diversas categorias.



AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

Porém, essa ferramenta é interessante para todas as empresas que

possuam uma grande variedade de produtos em seu catálogo e que

estejam elaborando seu planejamento estratégico.

Conceito tradicional
A matriz BCG tem, tipicamente, duas dimensões: a atratividade

do mercado, que é representada pelo crescimento da categoria ou do

segmento de produtos (no eixo Y) e a competitividade da empresa

naquela categoria ou com aquele produto, representada pela partici-

pação de mercado ou do segmento do produto em questão (eixo X).

(Figura 1)

A partir dessas duas primeiras dimensões, os produtos são clas-

sificados em quatro tipos de categorias: ponto de interrogação, es-

trela, vaca-leiteira e abacaxi.

Ponto de Interrogação (também chamado de "Em questio-

namento", "Criança-prodígio", "Gato selvagem" ou oportuni-

dade): são classificados nessa categoria os produtos que apresen-

tam baixa participação de mercado em seus segmentos mas que es-

tão em mercados com elevado crescimento. Normalmente, trata-se

de produtos que estão em fase de nascimento ou que estão em mer-

cados que estão sendo introduzidos aos consumidores. Como o mer-

cado está crescendo bastante, há grande expectativa e oportunida-

des para a empresa explorar. Porém, ao mesmo tempo, há grandes

riscos, pois a participação de mercado e a competitividade do pro-

duto ainda são pequenas - para aproveitar as oportunidades, a em-

presa precisará investir maciçamente. Se esse investimento for bem

sucedido e a empresa ganhar participação de mercado, esse produto

migra para a categoria estrela. Se não obtiver êxito e o mercado

deixar de expandir, o produto se torna um abacaxi. De qualquer for-

ma, nessa etapa a empresa precisa selecionar muito bem os produtos

que vai investir e alocar muitos recursos em cada um deles. Um

exemplo de produto ponto de interrogação é a área de informática

da Philips. No Brasil, recentemente a empresa entrou no mercado

de informática ao produzir laptops. Assim, apesar de estar em um

mercado em grande crescimento (cerca de 50% em 2007), os lap-

tops da Philips não contam com grande participação de mercado

(não chegam a 1%).

Estrela: Os produtos estrelas são aqueles que evoluíram do está-

gio de produtos interrogação, continuam em um mercado em franca
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expansão e já são bem sucedidos (com elevada participação de merca-

do). Eles já dão bons resultados, as coisas caminham bem e as oportu-

nidades ainda são elevadas, o que exige mais investimentos para aten-

der às expectativas e à demanda de mercado. Se esses novos investi-

mentos garantirem uma boa posição no segmento quando o mercado se

estabilizar, o produto terá alcançado o ponto ideal, de vaca- leiteira. Se,

por outro lado, a participação de mercado do produto regredir, ele vol-

tará para o estágio de ponto de interrogação ou migrará direto para a

fase abacaxi. Os produtos estrelas merecem um tratamento especial da

companhia para continuarem brilhando, pois são eles que estão mais

perto de se transformarem em vacas leiteiras e que, no futuro, garanti-

rão as receitas da empresa. Assim, se para a Philips os laptops estão no

ponto de interrogação, para a Dell e para o Positivo (líderes desse mer-

cado) esse produto já evolui para a fase estrela.

Vaca-leiteira (ou geradores de caixa): Quando a fase de cres-

cimento acelerado acaba, o mercado já atingiu um tamanho adequa-

do (chegou à maturidade) e permite que as empresas líderes ganhem

com a escala atingida. Assim, um produto vaca-leiteira é aquele que

traz elevados lucros para a companhia (suas receitas são capitaliza-

das pela escala atingida e suas despesas tornam-se decrescentes, pois

a competitividade do mercado fica estável). É somente nessa fase

que a empresa terá o retorno do investimento feito no produto (nes-

se produto que deu certo e nos outros todos que "ficaram pelo cami-

nho"). Assim, quanto mais produtos vaca-leiteira uma empresa ti-

ver, maior a chance de ela possuir recursos para administrar o dia-a-

dia de suas operações e para investir em novos produtos. Se para a

Dell os laptops são produtos estrelas, os computadores desktops da

companhia são suas vacas-leiteiras (os lucros da empresa vêm es-

sencialmente dessa linha).

Abacaxi (também conhecido como "cachorro", "vira-lata" ou

"animal de estimação"): É comumente a última fase de um produto e

ocorre quando a empresa perde participação de mercado em uma cate-

goria em baixo crescimento. Como sua representatividade no mercado

não é grande, a companhia passa a dedicar menos esforço, atenção e

recursos para esses produtos. Inúmeras vezes, quando o produto se tor-

na abacaxi, as empresas acabam optando por descartá-lo de seu catálo-

go (deixando de produzi-lo ou optando por vendê-lo a outra empresa).

Veja na figura 2 ilustrativa com cada uma das categorias de pro-

dutos da matriz BCO.

Principais problemas da matriz BCG
Apesar de ser a principal ferramenta de análise de portfólio, a

matriz BCG possui alguns problemas estruturais. O primeiro deles é

o fato de considerar a alta participação de mercado como único fa-

tor de sucesso de um produto. Dessa forma, um produto com 50%

de participação de mercado está em uma condição melhor do que

outro com 10% de participação em outro mercado, independente da

competitividade desses mercados, da força dos concorrentes e das

vantagens competitivas dos produtos.

Além disso, o crescimento de mercado é o único fator de medi-

ção da atratividade do mercado. Assim, se o mercado "A" cresce

10% e o mercado "B" cresce 2%, o primeiro é automaticamente

mais atrativo, mesmo não se mensurando b tamanho efetivo de cada

um desses mercados e o tamanho potencial total deles.

E, por fim, a BCG não considera o fluxo de caixa dos produtos.

Com isso, um produto posicionado no quadrante abacaxi pode tra-

zer mais recursos financeiros para a organização do que um outro

localizado no campo estrela. E um produto estrela pode trazer mais

lucros do que uma vaca-leiteira.

As novas dimensões da matriz BCG
Com a finalidade de evitar esses equívocos de análise, o Setec Con-

sulting Group desenvolveu uma nova abordagem para a matriz BCG.

No novo conceito, além das duas dimensões já existentes (crescimento

de mercado e participação de mercado do produto), foram acrescenta-

das três novas dimensões de estudo: tamanho de mercado, margem de

lucro e competência da empresa, conforme mostrado Figura 3.
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Tamanho do mercado
A primeira dimensão é o tamanho de mercado. Não é possível

comparar dois produtos ou estudar a atratividade dos mercados sem
antes mensurar o tamanho deles. Quanto maior o mercado de um
determinado produto, maior a atratividade deste mercado e, por con-
seqüência, maior a importância do produto dentro do portfólio da
empresa. No novo modelo, o tamanho do mercado é representado

pelo diâmetro do círculo que representa o produto. Por exemplo, na
Figura 4, os produtos Alfa, Beta e Gama são apresentados conforme
a sua participação de mercado (eixo X) e do crescimento do merca-
do no qual estão inseridos (eixo Y) - conforme modelo tradicional -
mas também é possível mensurar o tamanho dos seus respectivos
mercados pelo círculo do produto.

No exemplo, fica evidente que o tamanho do mercado do produ-
to Beta é duas vezes maior do que o do produto Alfa e quatro vezes
maior do que o do produto Gama. Essa sinalização é essencial para
compreendermos a relevância e o potencial do produto. É claro que
nesse caso, por coincidência, o produto vaca-leiteira (Beta) tem o
maior mercado do que os produtos estrela (Alfa) e interrogação

(Gama), mas nem sempre é assim.

Margem de Lucro
A segunda dimensão é a margem de lucro do produto. Não

adianta um produto ter uma alta participação de mercado e/ou es-
tar em um mercado em grande expansão se ele não der lucro. A
avaliação da margem que um produto proporciona é fundamental
para a empresa. Assim, quanto maior a margem de lucro do produ-
to, maior a sua importância para a saúde financeira da corporação.
No novo modelo, a margem é sinalizada através do seu valor den-
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tro do círculo que representa o produto. Por exemplo, na Figura 5
as margens dos produtos Alfa, Beta e Gama são, respectivamente,
$2,00, $6,00 e - $4,00.

Competência da empresa
Por fim, temos a competência da empresa em desenvolver o

produto. Afinal, a chance de um produto ser bem sucedido e de ter
um bom retorno sobre o investimento está diretamente ligada à
competência da empresa em produzi-lo e comercializá-lo. Para fazer
essa medição, há três critérios: alta, média e baixa competência.
As cores verde, amarelo e vermelho representam, respectivamen-
te, os produtos que a empresa tem alta, média e baixa competência
para trabalhar.

Na Figura 6, pode-se concluir que a empresa tem alta competên-
cia para trabalhar com os produtos Alfa e Beta e tem média compe-
tência com o produto.

Caso prático
Para verificarmos as vantagens do acréscimo das três novas di-

mensões de análise, pegaremos uma empresa fictícia de nome XY

para avaliarmos as diferenças entre o antigo e o novo modelo da
ferramenta. A matriz BCG tradicional dos seus produtos está ilus-
trada abaixo na Figura 7.

Segundo o modelo tradicional da matriz BCG, podemos verificar
que o portfólio da organização está desequilibrado. Enquanto ela pos-
sui apenas l produto gerador de caixa (produto "A"), ela tem 8 produ-
tos que consomem recursos (2 abacaxis, os produtos "D" e "E" e 6
produtos interrogação, os produtos "F","G","L","H","1" e "J").

O ponto positivo é que possui dois produtos estrelas ("B" e
"C"), em mercados em grande expansão e que um dia podem se
transformar em vaca leiteiras. Portanto, para a companhia ficar
com um portfólio equilibrado, ela precisa optar por diminuir a quan-

tidade de produtos que estão consumindo recursos. Os dois pri-
meiros são os abacaxis.

Pode-se optar pela sua venda ou descontinuidade de produção,
principalmente o produto "E" que apresenta baixíssima participa-
ção de mercado. Em seguida, deve-se escolher focar os produtos
interrogação com maior chance de sucesso. Dessa forma, podemos
concentrar nossas forças e recursos nos produtos presentes em mer-
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cados com as maiores taxas de crescimento ("H" e "I") e diminuir

os investimentos nos produtos com menor participação de mercado

("J" e "L") e presentes em mercado com o menor crescimento ("F").

Por outro lado, a análise sobre a perspectiva do novo modelo de

BCG permite o aprofundamento da avaliação e novas interpretações.

Veja na Figura 8 os produtos da empresa XY segundo o modelo da

matriz com as três novas dimensões.

Segundo o novo modelo, é possível constatar que o portfólio de

produtos da empresa está equilibrado (diferente da constatação anteri-

or) pois apesar de ter apenas uma vaca leiteira e muitos produtos inter-

rogação, a soma do que a empresa ganha com os produtos é positiva em

$ 1,66 (quatro produtos - "A", "B", "C" e "E" - trazem uma margem

positiva de $ 26,66 e os demais 7 produtos - "D", "F", "G", "H", "I",

"J" e "L" - dão uma margem negativa de $ 25,00). Com essa nova pers-

pectiva, percebem-se vários pontos distintos da análise anterior. Pri-

meiramente, o produto com maior margem para a companhia não é a

vaca-leiteira (produto "A"), mas uma estrela (produto "B").

Além disso, a terceira maior margem da companhia vem de um

produto posicionado como abacaxi (e dessa forma optar pela sua

venda ou descontinuidade de produção como levantado na primeira

análise, representaria colocar a empresa no vermelho). E, por fim, a

escolha de qual produto focar daqueles posicionados no quadrante

interrogação deve ser feita levando em consideração a competência

da empresa em produzi-lo.

Não é coincidência que o produto dessa categoria com melhor

margem é o "L", possivelmente pelo know-how nesse mercado. As-

sim, será mais fácil para a empresa conseguir torná-lo mais rentável

do que os produtos "I", "J" e "H", nos quais ela possui pouca expe-

riência e competência para produzi-los e comercializá-los.

Enfim, a matriz BCG é a principal ferramenta de análise de por-

tfólio de produtos. Porém, ela possui algumas falhas que podem pre-

judicar a avaliação dos produtos e induzir a tomada de decisões equi-

vocadas ou que prejudiquem o futuro da organização. Dessa forma,

foi desenvolvido pelo Setec Consulting Group uma nova aborda-

gem para a matriz que inclui três novas dimensões: tamanho de mer-

cado, a margem do produto e a competência da empresa em produ-

zi-lo e comercializá-lo. Com essas considerações, a análise da BCG

ganha profundidade e diminui-se, com isso, o risco de um julga-

mento errado ou arriscado. Com esse novo modelo, a matriz BCG

torna-se mais completa e, por conseqüência, mais eficiente e segura

para uso nas empresas. H
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