


Estudos revelam que 9% das empresas saem de uma recessão 
mais fortes do que nunca. Veja como preparar o terreno para 
o sucesso, Ranjay Gulati, Nitin Nohria e Franz Wohlgezogen 

Saia da crise 
tinindo 

odo grande líder sabe que a forma como 
conduz uma guerra em geral determina 
se vai chegar ou não à paz. Só que líderes 
de empresas, que em muitos países con

tinuam às voltas com os inúmeros desafios tra
zidos pela Grande Recessão de 2007, estão cada 
vez mais incertos quanto à abordagem estraté
gica a empregar. Nos Estados Unidos, muitos te
mem que a retração que lá já dura 27 meses este
ja longe do fim. Outros sentem que a recupera

ção, embora já tenha começado, poderia ser passa
geira — e o sensato seria se preparar para um repete-
co. Com relutância, quase todo dirigente empresarial 
reconhece que a crise atual marca t ambém um pon
to de inflexão: depois dela, o mundo dificilmente se
rá igual a antes. Assim que tiver folga para respirar, 

sua prioridade deve ser reformar a organização pa
ra que esta possa lidar com esse novo "normal". Só 
que, assim como o general no calor da batalha, um 
presidente hoje está tão atarefado com prioridades 
de curto prazo que o futuro fica encoberto pela né
voa da guerra. 

Infelizmente, há pouca pesquisa sobre estraté
gias que ajudem a empresa a sobreviver a uma re
cessão, sair à frente durante uma lenta recuperação 
e estar pronta para vencer quando os bons tempos 
voltarem. Sabedoria popular não falta (quantas ve
zes o leitor já leu que Procter & Gamble, Chevy e Ca-
mel prosperaram durante a Grande Depressão gra
ças a uma publicidade pesada?), mas estudos empí
ricos são poucos. Foi por isso que decidimos mon
tar um projeto de um ano para analisar a seleção de 



estratégias e o desempenho de empresas nas últimas 
três recessões globais: a crise de 1980 (que durou de 
1980 a 1982), a contração de 1990 (1990 e 1991) e o co
lapso de 2000 (2000 a 2002). Foram estudadas 4700 
empresas de capital aberto, com os dados divididos 
em três períodos: os três anos anteriores à recessão, 
os três anos posteriores e o período da recessão pro
priamente dita (veja o quadro "Análise de mudanças 
na estratégia"). 

Os resultados são claros e surpreendentes. Das 
empresas examinadas em nosso estudo, nada me
nos que 17% não sobreviveram a uma recessão: fali
ram, foram compradas ou fecharam o capital. As so
breviventes demoraram muito para se recuperar do 
golpe. Em cerca de 80% delas, as vendas e o lucro 
ainda não tinham voltado ao ritmo de crescimento 
pré-recessão três anos depois de encerrada a crise; 
aliás, 40% não tinham sequer atingido os níveis ab
solutos de vendas e lucros pré-recessão ao final des
se período. Só um pequeno número de empresas — 
cerca de 9% da amostra — vicejou após a contração, 
batendo o desempenho anterior à crise em parâme
tros financeiros cruciais e superando as rivais do se-

tos para sobreviver hoje e investir para crescer ama
nhã se saem bem na esteira de uma recessão. Nes
se grupo, um subconjunto que adota uma com
binação específica de medidas de defesa e ataque 
tem a maior probabilidade — 37% — de deixar as 
demais para t rás . Essas empresas cortam custos 
de forma seletiva ao focar mais na eficiência opera
cional do que as rivais — ao mesmo tempo que in
vestem de forma relativamente abrangente no 
futuro com gastos em marketing, P&D e novos ati
vos. Essa estratégia multifacetada, que iremos discu
tir nas páginas seguintes, é o melhor antídoto para 
uma recessão. 

Quatro respostas à desaceleração 
Obviamente, nem toda empresa segue a mesma es
tratégia durante uma recessão. Talvez isso se deva 
a diferenças na orientação cognitiva de executivos 
durante uma crise. Segundo Tory Higgins, psicólo
go da Columbia University, nos EUA, o ser humano 
é hedonista — evita a dor e busca o prazer —, mas 
usa vias distintas para tentar atingir essas metas. Há 
dois modos básicos de autorregulação. Certas pesso-

A americana Staples fechou lojas de fraco 
desempenho, mas aumentou a força de trabalho 
em 10% durante a recessão de 2000. 

tor em pelo menos 10% em termos de crescimento 
de vendas e lucros. 

Essas vencedoras pós-recessão não são as suspei
tas de sempre. Quem corta custos com mais rapidez 
e profundidade do que as rivais não prospera, neces
sariamente. Segundo o estudo, a probabilidade de 
que essas empresas saiam à frente das concorrentes 
quando a situação melhora é a menor de todas: 21%. 

Aquelas que ousam e investem mais do que as rivais 
durante a recessão nem sempre se dão bem, tampou
co. A chance de que assumam a liderança após a cri
se é de apenas 26%. Já aquelas que até a recessão l i 
deravam em crescimento em geral não conseguem 
manter o pique: cerca de 85% são ultrapassadas na 
hora do aperto. 

Que empresas, então, triunfam no pós-recessão? 
Que estratégias adotam? Outras empresas podem 
imitá-las? Segundo nossa invest igação, empresas 
que atingem o delicado equilíbrio entre cortar cus-

as são movidas primordialmente por metas, como a 
realização, o avanço e o crescimento. Com esse foco 
na promoção, o indivíduo responde a ideais e aspira
ções que tragam prazer se realizados e decepção se 
não. Outras pessoas buscam prevenção — estão in
teressadas basicamente em segurança e responsabi
lidade. Lutam para evitar resultados ruins, ficando 
aliviadas se conseguem e sofrendo se malogram. A 
conjuntura tem forte influência na orientação cogni
tiva: uma recessão, por exemplo, pode desencadear 
uma resposta que soprepuja a orientação normal da 
pessoa. 

Ao aplicar essa perspectiva a nosso estudo empíri
co, pudemos classificar empresas e suas abordagens 
à gestão durante uma recessão em quatro tipos: 

Empresas focadas em prevenção, que tomam me
didas de caráter sobretudo defensivo e estão mais 
preocupadas do que as rivais em evitar perdas e mi
nimizar o risco de perdas. 
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iniciativas que podem trazer o germe do crescimen
to pós-recessão. Quarto, o pessimismo invade a or
ganização. Centralização, controles estritos e a ame
aça constante de mais cortes produzem a sensação 
de impotência. O foco passa a ser a sobrevivência — 
tanto pessoal como organizacional. 

Poucas empresas focadas em prevenção se saem 
bem na esteira de uma recessão, revelou nosso es
tudo. Perdem para os outros grupos, com um cresci
mento médio de 6% nas vendas e 4% nos lucros, em 
comparação com 13% e 12% para empresas progres
sivas. Enquanto a receita das 200 maiores empresas 
nos três anos após a recessão de 2000 subiu em mé
dia US$ 12 bilhões em relação ao nível pré-recessão, o 
bloco das prevenidas registrou um crescimento mé
dio de apenas US$ 5 bilhões. Além disso, o corte de 
custos não levou a um crescimento acima da média 
no lucro. 0 lucro pós-recessão de empresas focadas 
em prevenção em geral subiu apenas US$ 600 mi
lhões, enquanto o de empresas progressivas cresceu 
em média US$ 6,6 bilhões. 

Não seja agressiva demais 
Certos líderes empresariais buscam oportunidades 
mesmo em momentos adversos. Usam uma reces
são como pretexto para promover mudanças , apro
ximar-se de clientes talvez ignorados pelas concor
rentes, fazer investimentos estratégicos com retor
no de longo prazo e agir de forma oportunista para 
adquirir talentos, ativos ou negócios que se tornem 
disponíveis durante a crise. São estratégias voltadas 
à obtenção de ganhos. 

No auge da recessão de 2000, por exemplo, a 
Hewlett-Packard t raçou uma pauta de m u d a n ç a s 
ambiciosa ainda que a receita e o lucro estivessem 
caindo. Carly Fiorina, en tão presidente, declarou: 

"No blackjack, você dobra a aposta quando a probabi
lidade de ganhar aumenta. É isso que vamos fazer". 
A HP embarcou num vasto programa de reestrutura
ção, fez a maior aquisição de sua história (a compra 
da Compaq, por US$ 25 bilhões) e aumentou o gas
to com P&D em 9%. Além disso, gastou US$ 200 mi
lhões numa campanha de branding institucional e 
US$ 1 bilhão na ampliação da disponibilidade de tec
nologia da informação em países em desenvolvimen
to. Essas iniciativas forçaram demais a organização e 
dispersaram a atenção da alta gerência. Quando a re
cessão terminou, a empresa achou difícil igualar os 
níveis de rentabilidade da IBM e da Dell. Em 2004, o 
lucro da HP, de 8,4%, perdia para os 16,8% da IBM e 
os 9,3% da Dell (ao longo deste artigo, entenda-se por 

"lucro" o EBITDA, sigla em inglês de lucro antes de ju
ros, impostos, depreciação e amortização, como por
centagem da receita). 

Organizações atentas unicamente à promoção 
adquirem uma cultura de otimismo que as faz negar, 
por um longo tempo, a gravidade de uma crise. Ig
noram os primeiros sinais de alerta, como cortes no 
orçamento de clientes, e seguem firmes na convic
ção de que, se seguirem inovando, as vendas e o lu
cro continuarão a subir. Mesmo com a clientela cla
mando por preços menores e melhor relação custo-
benefício, seguem acrescentando recursos desne
cessários aos produtos. Simplesmente não notam 
que, como o bolo está diminuindo, precisam agar
rar uma fatia ainda maior das rivais para continuar 
crescendo. Líderes otimistas atraem gente que vice
ja num ambiente voltado ao futuro, ao crescimento. 
Quando o groupthink positivo permeia uma organi
zação, quem é do contra é marginalizado e fatos são 
ignorados. É por isso que a organização focada na 
promoção costuma ser pega de surpresa por resulta
dos financeiros ruins. 

Para piorar, quando uma empresa dessas é obri
gada a atacar a estrutura de custos inchada, as mu
danças que faz muitas vezes são insuficientes e che
gam tarde. Já que cada departamento e divisão está 
crente de que contribui para o sucesso da empresa, 
cresce o jogo da culpa. É difícil fazer trade-offs e a to
mada de decisão sofre uma esclerose. 

Enquanto empresas focadas na prevenção redu
zem a razão entre custo e receita em cerca de três 
pontos percentuais em relação a suas pares ao longo 
de uma recessão, empresas focadas na promoção são 
incapazes de reduzir essa razão. 0 presidente que só 
pensa na p romoção às vezes aumenta (em vez de 
cortar) gastos, achando que com isso a empresa sai
rá à frente. Se o investimento demorar mais do que 
o previsto para dar retorno, ou a inovação não em
placar com a clientela, a empresa pode terminar com 
sérios problemas. 

Apesar do foco no crescimento, a receita e o lucro 
pós-recessão de empresas focadas na promoção so
bem apenas 8% e 6%, respectivamente, enquanto os 
de empresas progressivas aumentam 13% e 12%. En
tre as 200 maiores empresas que enfrentaram a re
cessão de 2000, as focadas na promoção registraram 
um crescimento da receita e do lucro de US$ 15 bi
lhões e US$ 1,5 bilhão, respectivamente, em média . 
É bem menos do que o salto médio de empresas pro
gressivas, de US$ 28 bilhões na receita e US$ 6,6 bi
lhões no lucro. 
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O difícil equilíbrio 
As empresas com maior probabilidade de superar 
as concorrentes depois de uma recessão são pragmá
ticas como na definição do termo por William James: 

"A atitude de olhar a lém das primeiras coisas, dos 
princípios, das 'categorias', das supostas necessida
des; e de procurar pelas úl t imas coisas, frutos, con
sequências , fatos". Presidentes de empresas prag
máticas entendem que é necessário cortar custos 
para sobreviver a uma recessão, que o investimento 
é igualmente essencial para estimular o crescimen
to e que devem fazer as duas coisas ao mesmo tem
po para que a empresa desponte como líder ao final 
da crise. 

Parece fácil criar uma estratégia mista: um pou
co de ataque, um pouco de defesa e, voilà, está ga
rantida a vitória. Se ao menos fosse tão simples. O 
que a empresa faz, em geral, é combinar três aborda
gens defensivas (reduzir o número de funcionários, 
aumentar a eficiência operacional ou ambos) com 
três ofensivas (desenvolver novos mercados, inves
tir em novos ativos ou ambos). Isso dá nove combi
nações possíveis, algumas mais eficazes do que ou
tras (veja o quadro "Qual a melhor combinação de 
medidas?"). 

Uma combinação tem a maior probabilidade de 
garantir a vitória pós-recessão: aquela adotada por 
empresas progressivas. Lances defensivos dessas 
empresas são seletivos. Em geral, derrubam custos 
com o aumento da eficiência operacional, e não en
xugando mais a folha do que empresas equivalen
tes. Já suas medidas ofensivas são abrangentes. Es
sas empresas abrem novas oportunidades de negó
cios por meio de investimentos consideravelmente 
maiores do que os das rivais em P&D e marketing e 
investem em ativos como fábricas e máquinas. Nelas, 
o crescimento da receita e do lucro pós-recessão é o 
melhor de todos os grupos em nosso estudo. É im
portante entender por que empresas que usam essa 
combinação se dão tão bem após uma recessão. 

Eficiência operacional. A maioria das empre
sas adota planos agressivos de redução de custos pa
ra sobreviver a uma recessão. Mas aquelas que tra
tam de aumentar a eficiência operacional se saem 
melhor do que as que se concentram no corte de fun
cionários. Que fique bem claro: empresas progressi
vas t ambém enxugam a folha, mas são muito mais 
comedidas nessa prát ica do que suas pares. Ape
nas 23% das progressivas demitem — em compara
ção com 56% das focadas em prevenção. E demitem 
muito menos gente. 

Empresas que recorrem exclusivamente à redu
ção de pessoal t êm apenas 11% de probabilidade de 
registrar um desempenho estelar após uma crise. Os 
motivos podem ser vários. Nossa experiência reve
la que o moral em geral é melhor em empresas que 
enfatizam a eficiência operacional. Nelas, o pessoal 
aprecia o compromisso da alta gerência com os tra
balhadores e, por causa disso, é mais criativo na redu
ção de custos. Não perde tempo se preocupando com 
a segurança no emprego, como quem trabalha em 
empresas que promovem cortes profundos na folha. 
E, embora demitir possa derrubar custos com rapidez, 
a recuperação fica mais difícil. O risco é que a empre
sa demore muito a reforçar os quadros, sobretudo se 
contratar for mais difícil do que o previsto. Muita gen
te reluta em trabalhar em organizações que demitem 
em massa em momentos difíceis. Além disso, quan
do a empresa volta a contratar, os custos disparam. 

Já empresas que em resposta a uma desacelera
ção reexaminam cada aspecto do modelo de negó
cios — da configuração de cadeias de suprimento à 
forma como são organizadas e estruturadas — der
rubam custos operacionais em caráter permanente. 
Quando voltar a demanda, os custos permanecerão 
baixos, permitindo que o lucro suba mais depressa 
do que o das adversárias. 

Durante a recessão de 2000 nos EUA, a Office De
pot e a Staples (ambas do varejo de material de escri
tório) usaram abordagens distintas à gestão de custos. 
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A Office Depot cortou 6% dos quadros, mas não con
seguiu reduzir significativamente os custos opera
cionais. Embora tenha criado um plano de incenti
vos para turbinar a receita, o crescimento das vendas 
caiu de 19% antes da recessão para 8% depois dela 

— cinco pontos percentuais abaixo da taxa de cresci
mento das vendas da Staples pós-recessão. 

A Staples, em contrapartida, fechou alguns pon
tos de fraco desempenho, mas aumentou a força de 
trabalho em 10% durante a recessão, em geral para o 
suporte de categorias sofisticadas de produtos e ser
viços que lançou. Paralelamente, conteve os custos 
operacionais e saiu da recessão mais forte, maior e 
mais rentável do que era em 1999. Sua receita dobrou 

— de US$ 7,1 bilhões em 1997 para US$ 14,6 bilhões em 
2003 —, enquanto a da Office Depot subiu cerca de 
50%, de US$ 8,7 bi lhões para US$ 13,4 bi lhões. Nos 
três anos seguintes à recessão, a Staples foi, em mé
dia, cerca de 30% mais rentável do que a arquirrival. 

I n v e s t i m e n t o e m n e g ó c i o s n o v o s e e x i s t e n 

t e s . Durante uma recessão, empresas progressivas 
desenvolvem novos mercados e investem para am
pliar a base de ativos. Aproveitam a queda em preços 
para comprar imóveis, instalações e equipamentos. 
Isso ajuda durante a recessão e depois dela, quando 
conseguem reagir mais depressa do que as rivais ao 
aumento na demanda. Já que seu custo de ativos é 
inferior ao de concorrentes que não investiram, seu 
ganho pode ser relativamente maior. 

Com muito critério, essas empresas t ambém gas
tam mais com P&D e marketing. Embora durante a 
recessão o benefício possa ser modesto, isso agre
ga consideravelmente à receita e ao lucro depois de
la. Os recursos liberados pela eficiência operacional 
maior custeiam grande parte desse gasto. Em tem
pos turbulentos, é difícil para a empresa saber onde 
apostar suas fichas, tanto a médio como a longo pra
zos. Empresas progressivas ficam em estreito contato 
com as necessidades do cliente — um ótimo filtro pa
ra auxiliar na tomada de decisões de investimento. 

Na dose certa 
Adotar uma estratégia de duas faces não é fácil. Cor
tar a verba de uma área e aumentar a de outra signifi
ca explicar aos que terão de arcar com o ônus do cor
te por que a empresa está gastando em coisas cujo 
benefício imediato não é aparente. É mais fácil exor
tar todos, indiscriminadamente, a fazer sacrifícios e 
dividir o sofrimento ou a mostrar coragem e investir 
para ganhar. Para efetuar uma combinação de cor
tes e investimentos estratégicos, o presidente deve 

exercer disciplina de custos e prudência financeira 
e detectar oportunidades que ofereçam retornos fi
nanceiros confiáveis em prazos razoáveis. 

Vejamos como uma empresa conseguiu atingir 
esse difícil equilíbrio. Durante a recessão de 2000, a 
varejista americana Target elevou em 20% os gastos 
de marketing e vendas e em 50% os gastos de capi
tal em relação aos níveis pré-recessão. Aumentou o 
número de lojas de 947 para 1.107 e acrescentou 88 

lojas SuperTarget às 30 que já tinha. Estreou em no
vos segmentos de produtos, ampliou o investimen
to em programas de cartão de crédito e aumentou 
a presença online. No caminho, tomou várias deci
sões inteligentes. Em vez de agir por conta própria na 
internet, fez uma parceria com a Amazon para ven
der seus produtos. Também se aliou a designers fa
mosos como Michael Graves, Philippe Starck e Todd 
Oldham para cimentar a fama de oferecer estilo a 
preço baixo, diferenciando assim seus produtos. 

No meio tempo, a Target agiu sem parar para re
duzir custos, aumentar a produtividade e melhorar 
a eficiência das operações da cadeia de suprimento. 
Em 2000, por exemplo, foi uma das 12 varejistas por 
trás da criação da Worldwide Retail Exchange, uma 
bolsa eletrônica mundial de B2B para facilitar tran
sações entre varejistas e fornecedores. Em janeiro de 
2001, consolidou duas bandeiras do grupo, a Dayton 
e a Hudson, sob uma terceira, a Marshall Field's, para 
tirar proveito dessa marca bem conhecida. Isso tudo 
contribuiu para a alta de 40% na receita e de 50% no 
lucro durante a recessão. A margem de lucro da Tar
get subiu de 9% nos três anos anteriores à recessão 
para 10% após a crise. 

É forte o contraste entre essas estratégias e as de 
outras varejistas, que basicamente se concentram em 
expandir a rede de lojas. De 2000 a 2002, a americana 
TJX Companies, dona das bandeiras TJ Maxx e Mar-
shalls, adicionou 300 lojas a uma rede de 1.350, au
mentando a área instalada de varejo em perto de 25% 

e quase dobrando os gastos de capital. Como as con
correntes vinham cortando planos de crescimento, a 
oferta de imóveis era mais farta e os preços mais bai
xos. Embora o aumento da metragem tenha contribu
ído para um crescimento saudável das vendas a mé
dio prazo — quatro pontos percentuais acima da ex
pansão de empresas equivalentes no período pós-re
cessão —, os resultados finais não melhoraram. É que 
a TJX mexeu pouco no modelo de negócios; limitou-
se a centralizar mais as compras e flexibilizar a distri
buição de mercadorias. Essa abordagem — "mais do 
mesmo" — fez o crescimento dos resultados da TJX, 
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que se equiparava ao das rivais antes da recessão, ficar 
num nível 9% inferior nos três anos depois da crise. 

Para muitos presidentes, investir em ativos des
valorizados é uma tacada ofensiva tentadora duran
te uma crise. Mas a receita e o lucro de investimen
tos oportunistas podem levar um longo tempo para 
se materializar, deixando a empresa com uma base 
de ativos que não reforça significativamente os re
tornos. Como descobriu a TJX, o foco exclusivo em 
ativos t ambém impede que a empresa busque for
mas mais criativas de cultivar novos negócios — ne
gócios que promoverão o crescimento quando a re
cessão acabar. 

A Target n ã o passou por esse problema. Na 
atual recessão, a varejista americana sentiu a princí
pio uma queda nas vendas (pelo conceito de "same-
store sales"), em parte porque a mensagem de pre
ço baixo todo dia do Walmart surtiu efeito junto ao 
público. Ciente de que o gasto com supérfluos v i 
nha caindo drasticamente, a Target reforçou sua po
sição num segmento crucial de artigos de primeira 
necessidade: alimentos. Inaugurou um novo forma
to de loja cujo espaço dedicado a comida é o dobro 
do normal, ampliou o sortimento de suas marcas 
de alimentos (Market Pantry e Archer Farms) e rees
truturou as operações para respaldar a ênfase na co
mida. Além disso, aumentou os gastos de mídia e 
reafirmou seu posicionamento com o lema "Expect 
more, pay less" (enfatizando a segunda metade, o 
pague menos). Ainda é cedo, mas os resultados pa
recem promissores: em 2008 as vendas da marca 
Market Pantry subiram 30% e as da Archer Farms, 
13%. E a área de a l imentação virou um negócio de 
US$ 1,8 bilhão para a Target. 

POUCOS LÍDERES de empresas progressivas contam 
com um plano mestre ao entrar numa recessão. O 
que fazem é incentivar a organização a descobrir o 
que funciona e, de posse dessa informação, montar 
uma carteira de iniciativas que combine o aumento 
da eficiência com o desenvolvimento de mercados e 
de ativos. Essa agilidade — e a contínua atenção do 
líder ao crescimento e à rentabilidade a longo pra
z o — é boa para a organização durante uma recessão. 
Uma análise do desempenho em bolsa de empresas 
que adotam estratégias progressivas revela que con
seguem aproveitar o embalo depois de encerrada a 
recessão. Sua abordagem não só combate a recessão, 
mas pode também lançar as bases para a continuida
de do sucesso finda a crise. 0 
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Em dezembro de 2008 iniciamos um projeto para identificar 
estratégias adotadas por empresas durante uma crise econô
mica séria e avaliar sua eficácia. Estudamos o desempenho 
de empresas durante três períodos de recessão anteriores 
ao atual: 1980 a 1982,1990 e 1991 e 2000 a 2002. 

Reunimos informações financeiras 
sobre todas as empresas da base de 
dados Compustat, da Standard & Poor's, 
analisando 4.700 empresas nas três 
recessões. Com dados dos três anos 
anteriores a cada recessão, dos três 
anos posteriores e do período reces-
sionário em si, analisamos mudanças 
de estratégia durante os anos de reces
são e traçamos hipóteses sobre o impac
to que teriam tido no desempenho das 
empresas após a recessão. 

Para identificar mudanças de estra
tégia, buscamos saber como a alocação 
de recursos pela empresa mudara entre 
o período anterior à recessão e o perío
do recessionário. Para tanto, usamos 
seis itens do balanço: número de funcio
nários; custo de mercadorias vendidas 
normalizado pelas vendas; despesas 
de P&D; despesas de vendas, gerais e 
administrativas; despesas de capital; e 
ativo imobilizado (plant, property, and 
equipment). 

Já que o desempenho da empresa só 
é afetado por grandes alterações nessa 
alocação, isolamos essas mudanças em 
dois passos: primeiro, calculamos varia
ções ocorridas durante cada recessão e 
as ajustamos à média do setor; segun
do, determinamos em que percentil cada 
variação dessas se situava e presumimos 
que somente aquelas no percentil 33, 

superior ou inferior, eram acréscimos ou 
reduções significativos. 

Identificamos quatro grupos com 
base em combinações específicas de 
mudanças na alocação de recursos: 

Empresas focadas na prevenção. 

Na comparação com concorrentes, 
fizeram cortes maiores em um ou mais 
dos seis itens. Tampouco aumentaram 
o gasto em qualquer um deles mais do 
que as concorrentes. 

Empresas focadas na promoção. 

Na comparação com concorrentes, au
mentaram o gasto em pelo menos um 

dos seis itens. Não reduziram o gasto 
em nenhum deles mais do que as rivais. 

Empresas pragmáticas. Focaram 

tanto a prevenção (reduzindo o custo 
de vendas ou o total de pessoal mais 
do que as rivais) quanto a promoção 
(aumentando despesas gerais e adminis
trativas, P&D, despesas de capital ou ati
vo imobilizado mais do que as rivais). 

Empresas progressivas. Derruba

ram custo de vendas, mas não demiti
ram mais do que rivais. Além disso, na 
comparação com as concorrentes alo-
caram mais recursos a itens ligados ao 
mercado (como despesas gerais e P&D) 
e a ativos (como despesas de capital e 
ativo imobilizado). 

Calculamos, então, a taxa compos
ta de crescimento anual em três anos da 
receita e do lucro líquido (EBITDA como 
porcentagem das vendas), ajustada a 
médias setoriais, para entender o im
pacto produzido por essas estratégias no 
faturamento e no resultado final. O uso 
de taxas de crescimento permitiu a com
paração do desempenho de empresas 
de grande e pequeno porte; com o ajus
te à média do setor, pudemos comparar 
o desempenho entre setores distintos 
ainda que a recessão tivesse afetado 
cada um de modo distinto. 

Concluímos que empresas cuja recei
ta e lucro tiveram um crescimento i o % 
maior do que o de concorrentes após 
uma recessão tinham atingido um de
sempenho fora de série (nossos resulta
dos comportam, contudo, uma ampla 
faixa de definições de desempenho "fora 
de série": taxas de crescimento de 5% a 
20% acima da média do setor). 

Por último, para calcular a probabili
dade de que empresas em cada um dos 
quatro grupos atingissem um desempe
nho fora de série, dividimos o número de 
vitoriosas que tinham empregado uma 
certa estratégia pelo total de empresas 
que haviam adotado a estratégia. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 3, p. 44-51 , mar. 2010.




