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xccutivos de todos
os setores de ativida-
de estão pensando
menos sobre suas
estratégias compe-
titivas e mais sobre

crescimento, volume e escala. Na
verdade, produtividade, qualidade,
novos produtos, serviços e veloci-
dade vêm tomando conta do ban-
co traseiro do crescimento. Como
responder a isso?

A ferramenta "Cubo do Cresci-
mento", da firma de consultoria A.T.
Kearney, oferece uma estrutura es-
tratégica para auxiliar as empresas a
enfrentar esse desafio. Mostramos a
seguir como a estruturação da aná-
lise pelo Cubo do Crescimento pode
ajudá-lo a concorrer contra a escala
alheia, ilustrando o processo com o
exemplo real da Arcandor.

A empresa alemã (leia mais sobre
ela no quadro inferior da página 56),
dirigida por Thomas Middelhoff,
ex-CEO da Bertelsmann, primeira-
mente se desvencilhou de ativos não
estratégicos para ganhar margem
de flexibilidade financeira e então
concebeu um plano para competir
contra a escala. Middelhoff e sua
equipe formularam uma estratégia
para posicionar a empresa para o
crescimento transformador, uma
abordagem que se alinha ao Cubo
do Crescimento da A .T. Kearney.
O passo simbólico foi a mudança
do nome da empresa para Arcan-
dor em junho de 2007 (chamava-se
KarstadtQuelle até então), refletin-
do o novo perfil de unidade de ne-
gócios e uma filosofia de crescimen-
to modificada.

AS SEIS ETAPAS DO CUBO
Eis as seis componentes estra-

tégicas da estrutura do Cubo do
Crescimento:

1. Posicione seu perfil
de escala

A primeira face do Cubo do
Crescimento é o posicionamento
de um perfil de escala. Sua empresa
é grande (US$ 10 bilhões ou mais
em capitalização de mercado) ou
pequena? Você é um líder em seu
setor ou um seguidor?
• Líderes. Grandes Jíderes de setor
estão bem posicionados para con-
correr em mercados em constante
consolidação, enquanto os pequenos
líderes de setor gcralnienie existem
em setores emergentes; eles têm de
crescer em tamanho, à medida que
seu setor amadurece.
• Seguidores. Grandes seguidores
no setor devem acelerar seu cres-
cimento, porque, no longo prazo,
apenas as principais empresas do
setor sobreviverão. Os pequenos se-
guidores são a vasta maioria. Eles,
com freqüência, são lucrativos, mas
carecem de economia de escala e
de poder aquisitivo e. então, devem
trabalhar a fim de cultivar, defender
e, talvez, expandir seu nicho.

A primeira dimensão foi facil-
mente verificada, mesmo durante a
crise de 2004: a Arcandor é grande.
A segunda era mais difícil de medir,
porque a Arcandor opera em três
setores: viagens, varejo e compras
sem sair de casa.

Em linhas gerais, a análise da
primeira face do Cubo do Cresci-
mento mostra que a Arcandor é uma



grande liderem três setores que ten-
dem a se consolidar mais adiante na
luta pela escala internacional.

2. Faça o benchmarking de
seu perfil de crescimento

Empresas que sobrevivem à
consolidação de longo prazo de
um setor são bem-sucedidas, por-
que selecionam o perfil de cresci-
mento. Por outro lado, empresas
que se vêem vítimas de aquisições
usualmente falharam em financiar
seu crescimento com recursos pró-
prios. A segunda face do Cubo do
Crescimento compara o passado
de uma empresa ao de outras, com
base no crescimento da receita e da
lucratividade. Há quatro categorias
a levar em consideração:
• Desempenho superior. Essas em-
presas levam receita e lucratividade
a níveis acima da média. Em qual-

quer setor, estão bem posicionadas
para competir contra a escala.
• Foco no crescimento dos lucros.
Essas empresas têm êxito em lucrati-
vidade, mas tem defasagem no cres-
cimento da receita. Elas estabele-
ceram as bases para o crescimento
lucrativo, mas devem descobrir uma
maneira de incrementar a receita
mais agressivamente.
• Foco no crescimento das vendas.
Tais organizações incrementam a re-
ceita, mas ficam para trás na questão
da lucratividade. Apesar de estarem
crescendo contra a escala, devem
cortar custos ou arriscar-se a ser
Compradas nos estágios mais avan-
çados da consolidação do setor.
• Desempenho inferior. Essas com-
panhias estão abaixo da media em
ambas as categorias. Devem mudar
rapidamente ou preparar uma es-
tratégia de saída.

Durante seus anos de dificulda-
de, a Arcandor era uma empresa
de desempenho insuficiente, que
enfrentava dois desafios intimidan-
tes: tinha de vender mais produtos
para crescer e, ao mesmo tempo,
reduzir custos para melhorar a lu-
cratividade. A Arcandor também
enfrentou uma carga de dívidas
que prejudicava sua flexibilidade
para perseguir tais caminhos de
crescimento.

Desde maio de 2005, a equipe
de Middelhoff vem aumentando
as receitas e a lucratividade da em-
presa regularmente. Em 2006, a
Arcandor atingiu um lucro líquido
de US$ 442 milhões, pouco mais
do que 2% das vendas. Resultados
operacionais aperfeiçoados, com-
binados com taxas de crescimen-
to regulares, mas lentas, fizeram o
lucro da Arcandor crescer. O cres-
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cimento da receita -idealmente,
autofinanciado- é o caminho para
o sucesso.

3. Reveja a direção de seu
crescimento

A empresa revê a direção do seu
crescimento. Quando você acrescenta
novas linhas de produtos (diversifica)
e quando você acrescenta regiões
geográficas (internacionaliza)? O
crescimento segue etapas;
• Nichos regionais de produtos.
Uma pequena empresa tipicamente
começa com a atuação em um nicho
regional de produtos.
• Nichos regionais de negócios
múltiplos. A diversificação daquela
pequena empresa pode levar a isso,
aproveitando uma marca regional
proeminente ou canais de vendas e
distribuição compartilhados.
• Nichos internacionais de produ-
tos. E o que acontece com a inter-
nacionalização e o aproveitamen-
to, nesse caso, é o de um produto
superior, vendendo-o em novas
regiões.
• Mercado global total. Alavan-
car cada estratégia fará a empresa
conquistar liderança no mercado
mundial.

Os desafios são determinar qual
direção faz mais sentido para seu
setor e sua posição e dar cada pas-
so mais rapidamente do que seus
concorrentes -porque aqueles que
ficarem para trás devem tentar
reconquistar terreno por meio de
tentativas mais arriscadas em mega-
fusões (veja quadro na página 58).

Apesar de ser um competidor-
-chave em cada um dos setores em
que atua, a Arcandor não é ainda,
evidentemente, uma líder interna-
cional. Concentra-se em segmentos
regionais dos setores em que atua, e
sua análise do Cubo do Crescimento
mostrou que as unidades de negó-
cios precisavam crescer tanto hori-
zontalmente (por meio do ingresso
em novas regiões geográficas) como
verticalmente (no sentido da diversi-
ficação em múltiplos nichos).

O negócio mais internaciona-
lizado da Arcandor, por exemplo,
é a Thomas Cook (viagens e turis-
mo), que tem urna presença forte
no Canadá e na Europa. Em 2007,
a Thomas Cook adquiriu a MyTra-
vel, empresa britânica de pacotes
de férias, e, em 2008, arrematou a
Elegant Resorts, empresa de viagens
de luxo, também do Reino Unido.
Recentemente, a Thomas Cook
comprou de volta antigas subsidi-
árias na índia e no Egito. Planeja,
agora, investir somas significativas
em grandes aquisições no futuro
próximo. O objetivo da Thomas
Cook é maximizar a escala para
permitir a completa internaciona-
lização, que incluirá os mercados
russo e chinês.

A Arcandor também vem bus-
cando diversificar o mix de produtos
da Thomas Cook. Recentemente,

expandiu a atuação no segmento de
viagens individuais e de pacotes
de viagens e acrescentou serviços
financeiros.

A unidade Karstadt tinha dois
formatos de varejo (lojas de depar-
tamentos e de artigos esportivos)
apenas na Alemanha. Está planeja-
da uma expansão internacional de
suas lojas de departamentos premium
para o Leste Europeu e para capi-

tais regionais. A Arcandor também
planeja formar um grupo premium
pan-europeu, unindo-se a outras
lojas de departamentos renomadas
para oferecer maior variedade de
marcas líderes internacionais no
segmento da moda.

Especialmente por meio de sua
principal marca de compras por catá-
logo -a Quelle-, a Primondo já havia
expandido sua atuação para uma
região mais ampla. A empresa foca
o Leste Europeu e a Rússia e é, atual-
mente, a número um ou dois do setor
de compras sem sair de casa em nove
mercados daquela área. A empresa
também é ativa em outros mercados
europeus, como a Suíça e a Áustria, e
Middelhoff planeja continuar expan-
dindo sua atuação internacional. A
Primondo ainda opera, com sucesso,
em três diferentes formatos de ven-
das: compras por catálogo, varejo
tradicional e e-commerce, negócio que
vem crescendo a taxas de dois dígitos.
Em 2007, a Arcandor acrescentou
um quarto fòrrnato-chave de vendas,
ao adquirir o segundo canal alemão
de compras pela televisão, o HSE24.
Ao diversificar seus nichos de negó-
cio e o mix de canais, a Primondo
tornou-se uma verdadeira empresa
de compras sem sair de casa, e está
planejando expandir o formato de
vendas pela televisão para o Leste
Europeu.

4. Alavanque capacidades de
crescimento únicas

Vimos como a análise do Cubo
do Crescimento pode pôr uma em-
presa na direção adequada para
o crescimento. E quanto à fonte
desse crescimento? Para descobrir
isso, analisamos as capacidades
únicas que podem ser exploradas
para o crescimento lucrativo, e,
novamente, trata-se de um pro-
cesso que também segue etapas
passo a passo:
• Foco na região ou no produto.
Comece por onde você tem poucos
produtos disponíveis ou sinergia de
mercados.
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• Capacidades relativas aos produ-
tos. Liste-as (forças em pesquisa e
desenvolvimento, produção e logís-
tica) para, de uma região, expandir
o nicho internacionalmente.
• Capacidades relativas ao merca-
do. Empregue-as (exemplos dessas
capacidades são as forças em ven-
das e marketing) para ajudar seus
nichos a crescer em determinada
região e transferir o sucesso de um
nicho para outros.
• Capacidades relativas à escala.
Alavanque tais capacidades, que
incluem o "poder de aquisição", se
sua empresa for grande em um setor
maduro e consolidado.

As análises mostraram que cada
unidade Arcandor possuía capaci-
dades de produtos únicas: a Tho-
mas Cook tinha sólida reputação
na Europa, na índia e no Canadá. A
Karstadt ostentava fama de alta qua-
lidade com marcas estabelecidas e a
Primondo contava com a Privileg,
a marca líder em eletrodomésticos
de linha branca da Alemanha. Além
disso, sua expertise de adaptar a ofer-
ta às necessidades e aos gostos locais
facilitaria a expansão geográfica.
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As capacidades relativas ao mer-
cado também eram únicas para a
Arcandor. A Thomas Cook tinha
presença internacional e canais de
distribuição múltiplos; a Karstadt,
importantes pontos comerciais em
regiões centrais das cidades; e à
Primondo sobrava experiência em
varejo de multicanais.

A análise do Cubo do Cresci-
mento revelou mais uma capacidade
única da Arcandor: o potencial
de trabalho entre as unidades de
negócios. As unidades Karstadt
e Primondo poderiam alavancar
capacidades na internacionalização
e de intensificação dos negócios,
enquanto a unidade Thomas Cook
podia facilmente explorar seu am-
plo conhecimento a respeito dos
clientes.

5. Escolha os caminhos
certos para o crescimento

É hora de definir o melhor méto-
do de crescer: interno ou externo.

• Crescimento orgânico (inter-
no). Requer poucos investimentos
e apresenta poucas barreiras à im-
plementação. Mas em tempos de
consolidação rápida de setor, o cres-
cimento orgânico simplesmente não
é rápido o suficiente, e as empresas
têm de crescer externamente para
competir contra a escala.
• Aquisições (crescimento exter-
no). São, geralmente, mais bem-
-sucedidas quando urna grande
empresa adquire uma pequena,
reduzindo, assim, barreiras ã im-
plementação.
• Cooperações ou alianças entre
parceiros com direitos iguais. Re-
querem menos investimentos, mas
são difíceis de implementar, devido
à complexidade da governança.
• Megafusões entre duas grandes
empresas. Envolvem tanto grandes
investimentos como implementa-
ções complicadas.

O melhor caminho -ou a melhor
combinação de caminhos- pode de-
pender da região na qual se opera
(por exemplo, na Ásia, o crescimento
orgânico é largamente mais praticado
do que as aquisições) e do nível de
concentração do setor em questão.
Também depende da situação da
empresa. Xá verdade, em 2005, a
Arcandor teve de dar um passo ain-
da mais drástico em seu caminho
para o crescimento: deixar ativida-
des e mercados que não constituíam
seu negócio principal para poder
perseguir novas oportunidades de
crescimento. No entanto, agora que
atingiu novo crescimento orgânico, a
Arcandor o complementa com aqui-
sições e cooperações que fortaleçam
cada unidade de negócios.

A primeira aquisição da Arcan-
dor, depois de superados seus pro-
blemas financeiras, foi a compra, em
2006, dos outros 50% da Thomas
Cook, que pertenciam à Lufthansa.
A MyTravel veio em seguida. Foi fun-
dida à Thomas Cook para formar
o novo Thomas Cook Group, que,
agora, adquire novas empresas para
ampliar seu alcance como opera-



.

dora de turismo. A outra grande
aquisição da Arcandor foi, como
mencionamos, o canal de compras
pela televisão HSE24.

6. Adapte o design de sua
organização

Para extrair o melhor de suas ca-
pacidades, uma empresa tem de ter
o design organizacional em ordem.
Você centraliza ou descentraliza? Se
descentraliza, você o faz por produ-
tos, regiões ou ambos? Da resposta
a essas perguntas, surgem quatro
designa possíveis:
• Unidades descentralizadas por
produtos.
• Unidades descentralizadas por
produtos e regiões.
• Unidades descentralizadas por
regiões.
• Unidades funcionais centrali-
zadas.

Para a Arcandor, um design des-
centralizado era o mais adequado,
uma vez que havia pouca sinergia
operacional potencial entre suas
unidades de viagens, varejo e com-
pras sem sair de casa. Ao incluir o
Thomas Cook Group como empresa
FTSE-100, isto é, cujas ações estão
entre as cem ações representativas
da bolsa londrina, a Arcandor esta-

beleceu a pedra fundamental de sua
transformação de um grupo integra-
do em uma holding financeira.

Nesse cenário, a Arcandor é o
sócio principal do grupo Thomas
Cook, mas detém menos de 100%
das ações (52%). A empresa tem
um requisito interno estratégico
para que a Karstadt e a Primondo
estejam prontas para o mercado
de capitais em até dois anos, com
planos de empregar uma estrutu-
ra organizacional similar. Atuando
como acionista e interferindo ape-
nas quando as metas de desempe-

nho não são atingidas, a Arcandor
pode liberar suas unidades de ne-
gócios para operar como empresas
separadas com as próprias culturas
empreendedoras. Uma vez que uma
holding-financeira não precisa estar
limitada a qualquer região ou se-
tor, conforme a Arcandor adquire
novas empresas, pode tomar deci-
sões específicas para cada caso em
relação aos níveis de integração e
de colaboração necessários entre as
demais empresas do portfólio.

ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO
É muito cedo para avaliar o

sucesso de longo prazo da trans-
formação da empresa de varejo
KarstadtQuelle na holding finan-
ceira Arcandor, mas foram feitos
progressos expressivos em três anos.
Ela vivenciou uma das maiores re-
tomadas da Alemanha, com aqui-
sições e manobras estratégicas que
a posicionaram para o crescimento
e que agora devem ser acompanha-
dos de uma execução superior. (O
quadro do alto da página 56 resumiu
as principais ações que cada unidade de
negados vai empreender em sua busca do
crescimento —estão se preparando para
competir contra a escala ao desenvolver
nichos internacionais de produtos e ao se
posicionar para o crescimento futuro.)

Uma coisa é clara: os dias de
desinvestimento da Arcandor ter-
minaram. Seu foco irá ainda mais
na direção do crescimento orgânico
e da seleção de novas aquisições,
enquanto fortalece suas unidades
de negócios e sua participação no
mercado. •

O estudo é de Andrej Vizjak, sócio c dire-
tor da A.T. Kearney do Leste Europeu t: au-
tor do livro Campeting against Scale; Mirko
Warschun. sócio: Thomas Salditt. consultor
-os três sediados cm Munique, Alema-
nha; e Carsten Sccliger, vice-presidente da
Arcandor.
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