
Sua estratégia de
crescimento é um

Calcular o faturamento por
divisão ou região pode levar
o gerente a erros. Só uma
avaliação detalhada do
desempenho vai revelar
bolsões de oportunidade
mais (e menos) promissores.

NO INÍCIO DE 2007, senadores americanos per-
guntaram ao general David Petraeus se a violência
sectária no Iraque explodiria caso as tropas ameri-
canas deixassem o país. Petraeus admitiu não saber
ao certo. É que de longe, disse, seria difícil entender
"a verdadeira granularidade da situação".

O Senado americano queria uma visão geral -
perspectiva sempre cobrada de presidentes de empre-
sas. Mas, para que essa visão fizesse sentido, Petraeus
precisava da tal "granularidade", um nível de detalha-
mento que poucos líderes têm tempo de buscar.

Durante a maior parte do século passado, o pre-
sidente lidou com essa dificuldade de modo relati-
vamente eficaz ao organizar a empresa em divisões
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de negócios e áreas geográficas e cobrar
resultados de cada uma delas. Nas du-
as últimas décadas, porém, avanços na
tecnologia da informação tornaram pos-
sível mirar segmentos de mercado cada
vez mais específicos e, ao mesmo tempo,
mensurar fontes de crescimento — mo-
mentum do mercado, fusões e aquisições
e ganhos na participação de mercado —
de modo mais e mais detalhado. Até aqui,
poucas organizações descobriram como
transformar o mar de dados disponíveis
em ilhas de insight sobre as melhores
oportunidades de crescimento. Um nú-
mero ainda menor tentou estruturar e
administrar os negócios com uma gra-
nularidade condizente com a textura dos
mercados nos quais atua.

É aí que reside, para uma empresa, o
potencial ainda não explorado de acele-
rar o crescimento e se descolar da concor-
rência. Ao lançar um olhar microscópico
sobre o mercado e o próprio desempe-
nho frente a rivais, a empresa pode for-
mular estratégias de crescimento bem
melhores. Na maioria dos casos, o novo
rumo estratégico apontará a necessidade
de mudanças consideráveis no modo co-
mo aloca recursos, utiliza pessoal e ava-
lia resultados. Essa granularidade maior
ganha particular importância em tem-
pos de retração econômica, pois permite
estratégias muito mais matizadas tanto
na hora de reduzir custos como na de partir para o ataque.

Este artigo mostra como o mundo ficou mais "granular" —
pela expansão global de mercados, por exemplo, e pelo im-
pacto de tecnologias da informação mais avançadas — e o
desafio que isso impõe a empresas que buscam novas manei-
ras de entender seu potencial de crescimento para, na seqüên-
cia, enfrentar as implicações desse novo grau de compreensão
para o negócio. A idéia é oferecer um guia prático que com-
plemente nosso recente livro The Granularity of Growth com
novas análises e a descrição da experiência de empresas que
adotaram métodos mais granulares de crescimento. Para nós,
está cada vez mais claro que granularidade e economias de
escala podem — aliás, devem — coexistir, e que atingir esse
equilíbrio trará vantagens competitivas não só durante a crise,
mas também quando a economia voltar a se aquecer.

Crescimento é granular, mas a
maioria das empresas, não
No início do século 20 surgiu nos Estados Unidos um novo forma-
to organizacional: a empresa multidivisional, na qual unidades

As melhores oportunidades de cres-
cimento de sua empresa podem
se perder em meio ao todo. Para
identificá-las, coloque mercados e
desempenho sob um microscópio.
Uma empresa de equipamentos
e serviços de construção civil, por
exemplo, tinha crescimento estag-
nado até que uma análise de mer-
cado altamente granular detectou
bolsões com potencial inexplorado
de receita de US$ 10 bilhões.

Para registrar crescimento:

» Identifique microssegmentos de
clientes, regiões geográficas e pro-
dutos com momentum de mercado
mais forte.

» Invista recursos (P&D, publicidade
e outros) nessas áreas e descarte as
de baixo crescimento.

» Reestruture a organização e centre
esforços em um número maior de
prioridades. Responsabilize um líder
por cada microssegmento, por exem-
plo. Certas empresas precisarão de
uma equipe de 200 ou mais executi-
vos para cuidar de novos clusters de
produtos ou fatias geográficas.

de negócios correspondiam a importan-
tes linhas de produtos e compartilhavam
recursos centralizados. A DuPont foi
uma das pioneiras. Já Alfred Sloan pôs
o conceito em prática na década de 1920
ao reorganizar uma miscelânea de em-
presas e marcas sob o nome General Mo-
tors Corporation. Ao adotarem a nova
estrutura, DuPont, GM e muitas outras
burilaram sua capacidade de tomar deci-
sões, avaliar o desempenho, administrar
o pessoal e organizar a si próprias.

Nossa pesquisa sugere que uma em-
presa hoje pode se beneficiar de uma
abordagem ainda mais granular do que
Sloan podia ter imaginado. O raio X de
uma grande fabricante européia de pro-
dutos de higiene pessoal mostra como
(empresas que permanecem anônimas
no artigo tiveram seus dados alterados).
A companhia tem três linhas de negó-
cios e parece, à primeira vista, atuar em
vários mercados de baixo crescimento
(projeções de crescimento para ás três
divisões variam de 1,6% a 7,5%). Mas um
exame mais detido revela uma bela dife-
rença nas taxas de crescimento previstas
para distintos países e linhas de produto
em cada divisão. Além disso, alguns dos
segmentos mais promissores estão liga-
dos à divisão com a menor projeção to-
tal de crescimento (veja o quadro "Des-
cubra segmentos de potencial oculto").

Não é um fenômeno isolado. Ao analisarmos o padrão de
crescimento de empresas mundiais de 1999 a 2006, descobri-
mos que a correlação entre taxas gerais de crescimento e taxas
de crescimento por setor era bem maior em empresas que
tinham adotado uma abordagem mais granular à gestão e
analisado fatias menores do mercado. Ou seja, a empresa pode
obter um retrato muito mais fiel de suas perspectivas de cres-
cimento se examinar detalhadamente micromercados (que
giram, em geral, de US$ 50 milhões a US$ 200 milhões) em vez
de ir avaliar as divisões comumente usadas na mensuração, na
organização e na gestão.

Na última década, o acelerado ritmo de inovação na inter-
net — e no mundo de tecnologias da informação e da comu-
nicação de modo geral — tornou essa tarefa mais viável. Para
entender a razão, pensemos no problema econômico básico
associado à maior granularidade. Quando a empresa mira seg-
mentos de mercado mais e mais circunscritos, a receita tende
a aumentar rapidamente, mas começa a perder fôlego à me-
dida que variações cada vez menores são testadas. Ao mesmo
tempo, atender a um leque cada vez maior de necessidades de



clientes eleva a complexidade e pode
fazer os custos dispararem. Mas, com o
custo de plataformas tecnológicas dimi-
nuindo, cai também o custo de explorar
segmentos de clientes mais e mais redu-
zidos — como defendeu Chris Anderson
no livro A Cauda Longa.

Um punhado de exemplos ilustra
bem nossa tese. Peguemos um bem co-
nhecido: livre das amarras de lojas físi-
cas, a varejista online Amazon tem uma
plataforma e uma infraestrutura de TI
sofisticada e dimensionável. Muitos dos
produtos que vende não são despacha-
dos de depósitos próprios, mas de uma
cadeia de suprimento virtual. Com isso,
pode satisfazer com eficiência os dese-
jos de segmentos reduzidos de clientes
(e os de um único consumidor, até) a
um custo marginal muito baixo. A tec-
nologia também permite que empresas
de mercados emergentes ganhem escala
rapidamente sem abrir mão da aborda-
gem granular. Uma das maiores segura-
doras da China (com mais de 40 milhões
de clientes), a Ping An consegue admi-
nistrar uma força de vendas fragmenta-
da (cerca de 300 mil corretores) graças a
uma plataforma de gestão de vendas via
celular, contornando assim a falta de in-
fraestrutura de telefonia convencional
em certas regiões. Na mesma veia, fabri-
cantes de bens de consumo na América
Latina estão adaptando cada vez mais
produtos e serviços, displays, métodos
de distribuição, promoções e incentivos
às necessidades de microssegmentos de
pequenos comerciantes: vendedores
munidos de dispositivos sem fio enviam
dados à matriz e recebem, em troca, di-
cas concisas sobre táticas a adotar.

Apesar dessas possibilidades, nossa ex-
periência mostra que muitas empresas continuam a mensurar
resultados e a se organizar com base em dados relativamente
agregados. Por causa disso, é provável que ignorem alterações
importantes em seu desempenho e no mercado. A agregação
excessiva gera, ainda, metas de desempenho irreais, prioridades
equivocadas e esforços de liderança na direção errada.

Busque uma compreensão granular
Ao adotar uma abordagem mais granular, a empresa arma o
palco para o crescimento. É que passa a tomar decisões mais
inteligentes em tudo quanto é área: investimentos em P&D,

Muitas empresas ainda definem a
estratégia de cada divisão com base
em dados agregados. Essa prática
generalizante ignora pormeno-
res importantes e costuma dar a
gerentes uma visão equivocada
do desempenho. A abordagem
granular pode gerar decisões de
investimento mais racionais e mais
recompensadoras.

EXEMPLO Uma grande fabricante
européia de produtos de higiene
pessoal convive com uma série
de mercados de baixo crescimen-
to. Projeções de crescimento por
divisão variam de 1,6% a 7,5%, mas
a visão agregada do desempenho
mascara o fato de que a divisão com
a menor projeção geral de cresci-
mento abriga alguns dos segmentos
mais promissores do grupo. Além
disso, em cada divisão há enorme
variação de desempenho no nível de
microssetores.

Uma empresa pode crescer de três
maneiras básicas: aumentando a
participação no mercado, atuando
em mercados de crescimento ace-
lerado e com fusões e aquisições. A
pesquisa dos autores mostra que a
maior contribuição para o desem-
penho geral vem da vitalidade dos
mercados em que a empresa atua.
A menor contribuição é a da partici-
pação de mercado — ironicamente,
a área que costuma atrair a maior
atenção da gerência.

EXEMPLO Uma empresa de equipa-
mentos e serviços para a construção
civil às voltas com crescimento
estagnado descobriu bolsões de
crescimento até então ignorados
ao dividir suas operações em fatias
segundo geografia, clientes e produ-
tos. A empresa descobriu que tinha
receita e participação de mercado
extremamente baixas em áreas do
mercado de crescimento acelerado,
revelando mais de US$ 10 bilhões
em potencial inexplorado.

Melhorar o desempenho nos três
tipos de crescimento com um alto
nível de granularidade não é fácil nem
barato. Requer uma expansão consi-
derável da equipe de liderança — nu-
ma empresa de grande porte, pode
significar centenas de gerentes a
mais. O próprio presidente talvez não
queira ir explorar a fundo divisões da
empresa pelas quais outros gerentes
já respondem. Mas, se a discussão
com líderes de divisões for além de
uma visão superficial, surgirão deci-
sões estratégicas melhores.

EXEMPLO Quando o presidente de
uma grande fabricante de semi-
condutores tornou a discussão do
desempenho com chefes de divisão
muito mais pormenorizada, a empre-
sa remanejou 30% dos recursos de
P&D para mercados até ali desconsi-
derados, onde tinha a maior possibi-
lidade de avançar. Dois anos depois,
está crescendo a um ritmo bem
maior do que o mercado em geral.

mercados visados, mix de publicidade. Vejamos os três exem-
plos a seguir:

• Quando dividiu seus mercados em milhares de segmentos,
uma empresa de equipamentos e serviços para a construção
civil (às voltas com um crescimento estagnado) identificou vá-
rias oportunidades de crescimento que tinham sido privadas
de recursos de P&D porque 85% do investimento era destina-
do ao suporte de atividades existentes.

• Uma empresa de um setor movido a conhecimento ado-
tou uma gestão mais granular das unidades de negócios, le-
vando o crescimento anual composto dos lucros a mais de 30%





em cada um dos últimos cinco anos. A empresa está adotando
método semelhante para atividades de desenvolvimento de
negócios, dividindo o mercado em 150 microssegmentos (em
vez de apenas três segmentos).

• Uma empresa integrada de serviços de telecomunicações
modificou o mix de marketing. Passou a fazer menos trade-offs
gerais entre distintas mídias (televisão versus mala direta versus
rádio). Agora, escolhe a mídia certa em regiões bem definidas
para linhas de negócios específicas (telefonia celular versus te-
lefonia fixa). Resultado? Sua receita subiu de 10% a 15% em
várias regiões e o valor vitalício médio do cliente subiu 15%.

Para agarrar oportunidades como essa, a empresa deve exa-
minar em maior detalhe tanto o potencial do mercado quanto
seu próprio desempenho.

Potencial do mercado. Nossa pesquisa indica que, para che-
gar a uma compreensão granular, não basta avaliar segmentos
e mercados em graus de agregação menores, embora isso seja
importante. É preciso também avaliar fontes de crescimento de
modo mais preciso. Vemos três categorias distintas de crescimen-
to: fusões e aquisições e dois tipos de expansão orgânica — au-
mento de participação de mercado e momentum da carteira (ou
seja, o crescimento dos mercados nos quais a empresa atua).

Usamos a análise de regressão múltipla para calcular a im-
portância relativa desses três elementos. Todos contribuem de
modo significativo para o crescimento, mas o mais importante
nas mais de 400 empresas que estudamos foi o momentum da
carteira, que respondeu por quase metade do crescimento total.
O desempenho em F&As ficou em segundo lugar, com cerca de
30%. O aumento da participação de mercado, foco principal de
muitas equipes gestoras, respondeu por cerca de 20%.

Na tentativa de entender o potencial de mercado, a em-
presa pode analisar seu índice geral de crescimento em seg-
mentos de clientes específicos. Nossa experiência mostra que
o jeito mais simples de avaliar o momentum subjacente do
mercado em distintas atividades da empresa é criar um heat
map que mostre em alto detalhe o momentum e a partici-
pação de mercado da empresa. Para um exemplo na prática,
voltemos à fabricante de equipamentos para construção, cuja
perspectiva de crescimento era baixa pelo grau de madurez
de seus principais mercados. Devido ao porte da empresa e
ao ritmo com que esses mercados desaceleravam, era prati-
camente impossível crescer a taxas relevantes apenas com o
aumento da participação de mercado em segmentos e regiões
já estabelecidos.

Quando dividiu os negócios em "fatias" definidas por geo-
grafia, clientes e produtos, a empresa conseguiu identificar
quase 4 mil bolsões mensuráveis de crescimento (veja o qua-
dro "Explore as melhores bolhas do mercado"). Essa análise
mostrou que, apesar do desaquecimento do mercado como
um todo, bolsões de crescimento acelerado tinham mais de
US$ 10 bilhões em potencial de receita. Além disso, a receita
registrada pela empresa em vários desses bolsões interessantes
era extremamente pequena.

O mero exercício de mapear cada oportunidade de cresci-
mento da ordem de US$ 50 milhões a US$ 200 milhões em
função das duas dimensões citadas — momentum do mercado
e participação atual — é dos mais úteis. A primeira variável
dá idéia da força do vento soprando a favor ou contra em
cada unidade de negócios (vale a pena comparar o momentum
recente da carteira com projeções de crescimento para obter
um retrato dinâmico do mercado e entender o desempenho
da empresa à luz das expectativas). A participação de mercado,
por outro lado, descreve a posição atual da empresa frente à
concorrência: o desempenho fica cronicamente abaixo da mé-
dia? A empresa continua apenas se arrastando? Ou conquistou
uma posição viável e o direito de crescer com rapidez? Está em
posição competitiva forte, de modo que manter tal posição
será um importante foco do investimento?

Desempenho da empresa. Entender o potencial do mer-
cado é um bom começo, mas a empresa pode ser muito mais
rigorosa se empregar uma abordagem de benchmarking que
batizamos de RM do crescimento (em homenagem à resso-
nância magnética, a tecnologia de geração de imagens diag-
nosticas de alta resolução). Quem já teve um caso de câncer
na família sabe a importância de um exame desses. Para o
oncologista, simplesmente informar a presença da doença não
ajudaria muito. Antes de optar pelo melhor tratamento, o mé-
dico precisa saber o tipo, a localização e o estágio do tumor. A
RM do crescimento dá o mesmo grau de especificidade a um
presidente interessado em fazer a empresa crescer.

A base conceituai dessa abordagem é a relação entre geração
de valor para o acionista e os três componentes do crescimento
(momentum do mercado, aumento da participação de mercado
e F&As). Ao avaliarmos essa relação nas 400 empresas estuda-
das, descobrimos que o desempenho no quartil superior em
um dos componentes do crescimento (ainda que combinado
com um desempenho no pior quartil em outro deles) estava
associado a uma geração maior de valor para o acionista do que
um desempenho médio nos três componentes. O desempenho
forte em mais de uma área, embora raro, trouxe resultados ain-
da melhores para o acionista. Com o tempo, avaliamos outras
maneiras de examinar o crescimento e descobrimos que um
dado específico oferece a melhor correlação com a criação de
valor para o acionista: é o número de componentes com desem-
penho no quartil superior subtraído do número de componen-
tes no quartil inferior — ou seja, o crescimento líquido. A RM
do crescimento revela o desempenho relativo de cada área da
empresa ao comparar seu crescimento líquido com um limiar
relevante do setor. Um exame desses permite a uma empresa
identificar áreas de crescimento forte e fraco e rapidamente
definir prioridades de investimento e desinvestimento.

Para entendermos o valor da RM do crescimento no diag-
nóstico, tomemos o exemplo de uma multinacional de grande
porte com uma carteira diversificada de negócios. No nível
mais geral, do todo, a empresa tem crescimento líquido zero, o
que eqüivale a um "bom" desempenho. Uma análise do ponto
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Explore as melhores bolhas do mercado
A DIVERSIFICADA FABRICANTE de

equipamentos para construção

(que agora também presta serviços

de logística e gestão de projetos)

tem quatro grandes divisões no

continente americano, na Europa

e na Ásia-Pacífico. Fornece desde

equipamentos leves a maquinário

pesado para escavação e terraplena-

gem, além de guindastes. E oferece

serviços de apoio como iluminação,

geração de energia e construção de

instalações temporárias em cantei-

ros de obras.

Já que o concorrido mercado

da construção civil foi duramente

atingido pela crise, vai ser difícil

honrar as expectativas de cresci-

mento do grupo, de 6%. Quando os

números relativos ao desempenho

são consolidados por divisão, fica

difícil identificar tanto segmentos de

mercado promissores, que poderiam

ser mais explorados, como os que

a empresa poderia abandonar sem

prejuízo. A gerência só obtém um

retrato revelador das oportunidade e

dos pontos fracos quando tem uma

visão granular de todas as atividades

(por linha de produto, segmento de

clientes e região).

Por isso a empresa criou o heat

map abaixo, que mostra cerca de

4 mil bolsões de atividade. A cor

das bolhas corresponde às quatro

divisões e seu tamanho representa

o valor relativo dos negócios que o

grupo atualmente realiza em cada

bolsão. A posição da bolha no eixo

horizontal indica sua participação de

mercado; no eixo vertical, a taxa de

crescimento — o momentum que faz

avançar o segmento.

É fácil notar que há mais bolsões

abaixo do que acima da agressiva

meta de crescimento de 6%. Que ou-

tros insights é possível extrair dessa

visão altamente granular?



de vista geográfico revela que duas das cinco re-
giões em que atua são classificadas como "boas".
Outra, que sente o impulso de um momentum
forte no mercado, tem um desempenho "ótimo".
No lado negativo, duas regiões têm desempenho
"fraco" no esforço para aumentar a participação de
mercado. Fica claro que o desempenho "bom" da
empresa como um todo mascara a distribuição do
desempenho organização afora.

A segmentação dos dados por linha de negócio
revela variação ainda maior. Das 16 linhas de ne-
gócios da empresa, cinco têm desempenho "fraco"
e uma,"ótimo" (nas dez restantes, o nível é "bom").
Essa resolução maior também se perdeu quando
se tirou a média dos dados.

A verdadeira força da RM se manifesta no nível
seguinte de granularidade. É possível estender a
análise a centenas ou mesmo milhares de células
para obter uma visão extremamente pormenori-
zada de áreas que tenderam a prosperar e verificar
se há padrões por região ou tipo de atividade. Sem
complicar demais, vejamos o quadro "RM do cres-
cimento total". Nove das 80 células (pintadas de
preto ou cinza escuro) exibem crescimento "excep-
cional" ou "ótimo". Quarenta e nove das 80 células
(pintadas de cinza claro) têm resultado "bom". As
22 restantes, células de desempenho "fraco", são um
sério entrave ao desempenho da empresa e respon-
dem pela baixa taxa geral de crescimento na comparação com
concorrentes.

A RM pode ajudar a empresa a ir além na identificação de
desafios e oportunidades de crescimento. Apenas 15 das 80
células da empresa, por exemplo, exibem no mínimo um mo-
mentum de mercado no quartil superior. O restante do negócio
— incluindo células com forte desempenho em F&As ou na
participação de mercado — não se beneficia de forma consis-
tente, como deveria, com um vento favorável ao crescimento.
Para sanar o problema, a empresa está investindo recursos em
áreas com forte crescimento de mercado e tentando se desfa-
zer de certas operações de baixo crescimento.

O presidente da empresa parece estar a cargo de três negó-
cios distintos: um que apresenta desempenho brilhante e gera
valor para o acionista, um mediano e um que vive dificuldades.
Só que é difícil distinguir essas três organizações, todas interli-
gadas, sem recorrer a técnicas de gestão granular — que todo
presidente precisa aprender a aplicar.

Administre de um jeito mais granular
Quando adota uma visão mais detalhada de suas atividades, a
empresa joga luz sobre áreas que a diretoria até então nunca
viu de modo claro. À medida que agregação e consolidação
dão lugar à precisão, fica mais fácil identificar áreas da empre-
sa até ali ocultas e que agora exibem desempenho forte — ou

não. A experiência pode se revelar incômoda para altos exe-
cutivos, pois normalmente tem implicações profundas para a
estrutura, o pessoal e os processos da organização.

O impacto sobre a estrutura é o efeito mais aparente (em-
bora não necessariamente o mais importante): a gestão mais
granular pode alterar o modo como unidades de negócio são
agrupadas e como o potencial de crescimento é visto. Também
pode determinar o número de camadas de gestão necessárias,
que atividades são compartilhadas e quais são entregues a uni-
dades de negócios. O executivo deve sempre se perguntar se os
benefícios da centralização realmente superam as vantagens
do foco dirigido e da definição clara e inequívoca de respon-
sabilidades. A questão não é nova — Alfred Sloan também a
enfrentou —, mas pode ser respondida de modo original pela
empresa que adota uma abordagem granular à estratégia.

Vimos que questões relativas a pessoal e processos são mais
importantes do que desafios estruturais — e normalmente
demoram mais para ser resolvidas, pois estão no âmago da
gestão de uma empresa. O presidente precisa evoluir em seu
modo de gerir organizações cada vez mais granulares. Isso im-
plica adquirir a capacidade de remanejar recursos com rapidez,
conforme necessário. Em geral, exige a ampliação do conceito
de "alta liderança" para abranger não dezenas, mas centenas
de executivos ligados a células de desempenho relevante. E
pede ainda que o presidente reformule o processo de exame
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e discussão dos resultados com esses gestores — cujo próprio
desempenho, quando visto de modo mais granular, pode se
revelar exemplar ou deficiente.

Remanejar recursos. Uma compreensão maior do desem-
penho da empresa e do potencial do mercado levará à rea-
locação de recursos, dentro de cada unidade e na empresa
como um todo. A meta, naturalmente, é visar bolsões com
momentum de mercado maior, aumentando assim a taxa de
crescimento da empresa inteira.

Descobrimos que dois princípios norteadores são funda-
mentais para um bom remanejamento de recursos. Primei-
ro, o remanejamento deve ser pautado por insights sobre
onde estarão as fontes de crescimento, e não onde estão ago-
ra. Peguemos, por exemplo, um anúncio feito anos atrás por
Jeff Immelt, presidente da General Electric. Segundo ele,
até 2010 a empresa estaria investindo anualmente US$ 1,5
bilhão em negócios ligados a energia renovável. Segundo,
é útil usar um orçamento base-zero (que exige que gerentes
justifiquem toda despesa, em vez de aumentar gradativamen-
te o orçamento todo ano) para detectar e corrigir erros de
alocação passados.

O orçamento base-zero foi crucial para a empresa de cons-
trução citada lá atrás — que até ali canalizava só 15% dos
recursos de P&D a atividades ligadas a crescimento. Ao partir
do zero, a gerência conseguiu tomar decisões difíceis e liberar
recursos para três grandes iniciativas: investir em produtos, re-
giões e segmentos de clientes de crescimento mais acelerado;
tentar turbinar o crescimento de mercado subjacente de um
negócio de grande porte, do qual seria complicado se desfazer,
mas que poderia facilmente derrubar as perspectivas de cres-
cimento do grupo; e realocar recursos para custear aquisições
numa área do mercado totalmente nova, com potencial para
igualar ou superar, em porte, os negócios atuais da empresa.

Aquisições e desinvestimentos serão parte importante
do remanejamento de recursos em muitas empresas. Nossa
pesquisa indica que F&As são não só uma fonte crucial de
crescimento para organizações de grande porte, mas também
que adotar uma visão granular vai ajudá-las a identificar mais
situações em que a única maneira de entrar rapidamente num
mercado de crescimento acelerado será via aquisição. Negó-
cios que exibam desempenho fraco, em mercados pouco atra-
entes, devem ser descartados.

Na contramão da crise
O DIRIGENTE EMPRESARIAL tem

duas alternativas para enfrentar uma crise

como a atual: recolher as armas e esperar

a tempestade passar ou buscar oportuni-

dades, partir para o ataque e sair à frente

da concorrência. Se o passado servir de

exemplo, a maioria optará pelo primeiro

caminho. Será um erro.

Um erro compreensível, vale dizer. Quan-

do a receita cai e as margens encolhem, o

foco naturalmente muda. A empresa vai

proteger o balanço, o que significa adiar

o crescimento e investimentos de baixa

prioridade, suspender grandes aquisições e

desovar ativos. Muitas simplesmente ficam

paralisadas: na última crise, empresas de

nosso estudo que registraram queda na

receita em algum segmento importante

tinham probabilidade uma vez e meia maior

de não fazer nenhuma alteração na carteira

do que aquelas cuja receita subira.

Empresas com a melhor taxa de cresci-

mento seguem o caminho oposto e tratam

a recessão como o momento de ampliar a

liderança. Exploram a vantagem gerada por

uma abordagem de gestão mais granular

em pelo menos três frentes importantes:

PRIMEIRO, fazem cortes criteriosos.

Em vez de aplicar um corte de custos de

20% a todas as unidades de negócio, uma

cliente nossa pediu que certas "células"

na empresa fizessem cortes maiores para

que outras, de desempenho especialmen-

te bom, fossem poupadas. É preciso usar

a mesma lógica se for preciso vender

ativos para liberar capital: a análise

granular pode expor ativos cruciais a pre-

servar. Um corte de custos, se criterioso,

pode melhorar o momentum da carteira

da empresa e aumentar as chances de

que venha a superar a concorrência no

futuro.

SEGUNDO, exploram oportunidades

de aquisição abertas pela crise, e o fazem

com um brio que fica para a história (é

só lembrar do exército de negociado-

res que a General Electric prontamente

despachou para a Ásia quando o mercado
financeiro despencou em 1997-1998).

Acordos que estavam fora de cogitação

podem voltar a ser viáveis com a queda

do valor de ativos. Isso vale sobretudo pa-

ra alvos de pequeno e médio portes, cuja

estratégia de crescimento — e a própria

sobrevivência — possa estar ameaçada

pela queda em seu valor de mercado.

TERCEIRO, empresas que sabem

crescer encaram uma crise econômica

como ocasião para tirar proveito da fragi-

lidade da concorrência. Ao cortar custos

e pessoal, as rivais se expõem ao ataque.

Trabalhamos com uma cliente para loca-

lizar os 30 micromercados mais atraen-

tes nos quais as concorrentes estavam

vulneráveis por conta do corte de custos.

A cliente criou equipes especiais para pro-

mover ganhos agressivos de participação

de mercado exatamente nessas áreas.

Não estamos dizendo que a empresa

deva gastar como louca em tempos de

retração e apertar os cintos quando a crise

acabar. Tampouco ignoramos o fato de

que certas empresas simplesmente não

estão em situação financeira para explorar

as oportunidades abertas pela crise. Mas,

para um elevado número de empresas

saudáveis e resilientes, e seus presiden-

tes, esperamos que nossas descobertas

sejam um contrapeso útil a tendências

naturais que possam levar à perda de

oportunidades.



Quando passa a administrar dessa forma, a empresa pre-
cisa reforçar seus recursos de F&As. Isso implica adquirir a
capacidade de avaliar mais acordos, saber avaliar mais do que
critérios puramente financeiros e analisar também o poten-
cial de crescimento e a adequação estratégica, saber quando
integrar uma empresa adquirida e quando deixá-la como está,
e aumentar a coordenação entre equipes de F&As da matriz
e líderes de unidades de negócios que entendem a natureza
da oportunidade de crescimento. Empresas que se fortalecem
nessas áreas têm mais chance de remanejar recursos com rapi-
dez e eficácia para as melhores possibilidades de crescimento.

Montar uma grande equipe de liderança. Na maioria das
empresas, a equipe de liderança cabe numa grande mesa de
reuniões. O grupo pode incluir, além do presidente, os cabeças
de um punhado de divisões de negócios, um ou dois executivos
com grandes responsabilidades por vendas e diretores de depar-
tamentos cruciais como finanças, marketing, tecnologia e estra-
tégia. A maioria das organizações não funciona sem um núcleo
desses. Entretanto, esse grupo não está bem posicionado para to-
mar todas as decisões exigidas no dia a dia sobre onde competir.
Grandes empresas precisam delegar aos 200 ou mais líderes de
primeiro escalão a responsabilidade pela busca de oportunida-
des mais localizadas. Esses executivos — que talvez respondam
por clusters de produtos, fatias geográficas
ou iniciativas especiais — podem focalizar
a empresa em prioridades importantes de
crescimento e, ao mesmo tempo, inspirar
e motivar equipes relativamente pequenas.
Com isso, incutem nos subordinados um
senso de controle e envolvimento pessoal,
ajudando a superar problemas de pessoal
que se tornaram típicos de grandes organi-
zações: gerentes que negam a subordina-
dos "invisíveis" a oportunidade de liderar
ou, ainda, executivos que "pegam carona"
em esforços de terceiros.

Há um perigo óbvio na ampliação da
equipe de liderança para 200 pessoas ou
mais: a complexidade da gestão aumenta
exponencialmente, levando à perda de con-
trole quando executivos e equipes perse-
guem sem querer objetivos conflitantes. Pa-
ra evitar essa cilada, os membros da equipe
ampliada de liderança precisam entender
plenamente como suas metas se coadunam com as prioridades
estratégicas da companhia. Precisam, ainda, ser bem versados
nos sistemas e processos que a empresa está criando para tirar
do papel a estratégia. Isso inclui métodos de mensuração, como
a RM de crescimento, bem como arcabouços conceituais para
avaliar oportunidades de crescimento em termos de metas es-
tratégicas distintas.

Já que a estratégia está sempre evoluindo, uma pergunta
se impõe: até que ponto a empresa é capaz de exortar altos

RM do
crescimento total
A análise do crescimento total de uma organização

exige a avaliação de três componentes: fusões e

aquisições, participação de mercado e momentum

dos mercados nos quais a empresa atua. O gráfico

abaixo mostra o desempenho de uma empresa nas

três categorias, dividido em cinco regiões e 16 unida-

des de negócios (a ausência de uma barrinha para um

ou mais componentes significa que seu desempenho

está nos quartis do meio — nem particularmente

bom, nem especialmente ruim). A taxa geral de

crescimento, expressa por um número entre 3 e -3 no

quadradinho localizado no canto inferior direito de

cada célula, é obtida pela subtração de componentes

de desempenho baixo (à esquerda da linha vertical)

dos de desempenho alto (à direita). Com a inclusão

de dados adicionais — linhas de produto, segmentos

de clientes, regiões geográficas menores —, esse

gráfico relativamente simples, com apenas 80 células,

pode crescer para centenas e até milhares de células.
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líderes a adotar mudanças em tempo real? Como promover
esse alinhamento? Para manter sua vasta equipe de liderança
em sintonia em meio a grandes transformações, uma firma de
serviços profissionais explica ajustes estratégicos e quaisquer
alterações de rota em memorandos de 15 a 20 páginas que
detalham a lógica de tudo o que é novo e diferente e como isso
se encaixa no todo. Esses documentos são então repassados a
até 500 altos líderes, que são convocados a enviar um e-mail
ao presidente para atestar que refletiram sobre as informações,
manifestar seu apoio ou expressar temores. Em encontros
subsequentes fora da empresa, o presidente lança questões
projetadas para revelar o grau de entendimento e apoio dos
gerentes ao rumo estratégico adotado e — usando um sistema
eletrônico de votação anônima — tem uma noção imediata
sobre a posição da vasta equipe de liderança e que aspectos da
nova narrativa estratégica ele e outros altos executivos terão
de enfatizar, reforçar ou reconsiderar.

Avaliar desempenho. Muitos presidentes têm reservas
quanto a aumentar o tamanho da equipe de liderança para
explorar oportunidades mais granulares de crescimento: "Não
tenho tempo para dar esse nível de atenção a tantas unidades",
dizem. Ou ainda: "Não é para me concentrar na empresa como
um todo que contrato gerentes para tocar as unidades?" Sabe-
mos, sim, que o presidente precisa ter uma visão abrangente —
mas também precisa de uma visão que perpasse a organização
de cima a baixo.

Avaliações operacionais periódicas são o momento certo
para o presidente adquirir essa visão. Entretanto, os geren-
tes já chegam blindados por apresentações de PowerPoint
que explicam suas respectivas divisões em nível relativamente
agregado. O cabeça da unidade vai lutar para dar uma geral
dos dados financeiros e operacionais de alto nível da maioria
(ou de todas) das várias linhas de produto, mercados, projetos
de P&D e programas de marketing. O presidente tentará violar
a armadura dos gerentes, ao mesmo tempo em que aborda
questões críticas ligadas a talentos. Uma pauta inchada impe-
de que a discussão de perspectivas e de riscos vá além do típi-
co ("o que você pode esperar da minha unidade no próximo
trimestre e por que talvez não atendamos suas expectativas").
Praticamente não se fala da textura subjacente do mercado,
dos fatores determinantes de crescimento e rentabilidade em
negócios apoiados em componentes distintos, nem de como
esses fatores estão mudando.

Numa grande fabricante de semicondutores, por exemplo,
a avaliação trimestral das operações abrangia quatro unida-
des de negócios. Mas essas unidades englobavam mais de
50 segmentos da carteira, cada um deles executando quatro
ou cinco grandes programas de P&D e gerando retornos
muito distintos. Aliás, havia quase 250 células distintas de
desempenho. Entretanto, como a discussão estava centrada
nas quatro unidades de negócios, decisões que determinavam
o crescimento geral — como a alocação de P&D programa
a programa — desapareciam nos dados agregados e não

eram visíveis para o presidente, assim como qualquer insight
de mercado obtido no âmbito das células.

Para resolver o problema, o presidente estruturou o diálogo
na gerência de modo a refletir os mercados da empresa e deci-
sões importantes com uma resolução maior. A medida ajudou
as unidades de negócio a focar energia e investimentos de forma
mais produtiva ao longo do tempo. As conversas sobre desem-
penho agora vão além de cifras estáticas e atingem questões
cruciais: qual a probabilidade de cada célula vencer no merca-
do? É preciso remanejar recursos? É hora de abandonar algum
mercado? Essas discussões exigem conhecimento mais aprofun-
dado dos mercados, da natureza das fontes de vantagem da con-
corrência e do desempenho das cerca de 250 distintas células.
Depois de reestruturar a avaliação de desempenho, a empresa
realocou 30% dos recursos de P&D para mercados em que exibia
mais força. Dois anos depois, está crescendo a um ritmo conside-
ravelmente mais rápido que o mercado como um todo.

Certos executivos ficam preocupados com o tempo exigido
por esse tipo de abordagem. Mas a aplicação criteriosa da
maior granularidade das informações, por meio de ferramen-
tas como a RM do crescimento, pode, na prática, poupar tem-
po. Questões ocultas que afetam o crescimento são trazidas à
luz imediatamente, tornando o diálogo entre o presidente e a
unidade de negócios muito mais específico e, portanto, muito
mais próximo da realidade do mercado e da organização. O
diálogo pode enfocar a resolução de problemas da unidade e a
execução de soluções previamente acordadas. Na maior parte
dos casos, o número de questões discutidas não aumenta, mas
a qualidade da discussão, sim — e muito.

Buscar mais granularidade não significa necessariamente di-
vidir a empresa em mais unidades de negócios (embora isso
possa ocorrer), nem colher mais dados (muitas empresas já
têm todos os dados de que precisam), nem convocar mais reu-
niões (executivos atribulados não têm tempo). Significa, antes,
equipar estruturas e processos existentes com informações
melhores e, a seguir, aprimorá-los com base nessas informa-
ções. A revolução na tecnologia da informação e da conecti-
vidade nos últimos 20 anos permite que a empresa extraia e
explore insights úteis em um nível mais detalhado do que no
passado sem precisar de investimentos pesados nem de gastos
contínuos. Os líderes do crescimento no futuro vão abraçar o
poder dessa possibilidade.
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