


ma empresa que se 
concentra naquilo 
que melhor sabe fa
zer tem retornos sus
tentáveis e superiores. 
É um fato muito sim
ples, e mesmo assim 
incrivelmente difícil 
de internalizar. É ra
ra a empresa na qual 

toda decisão operacional, em toda unidade de ne
gócios e em toda linha de produtos, é pautada por 
aquilo que a organização "faz melhor do que nin
guém". Mais rara ainda é aquela que alinhou a ca
pacidade interna que lhe confere diferenciação com 
a posição certa no mercado lá fora. Chamamos esse 
tipo de empresa de "coerente". 

A maioria não passa no teste da coerência por 
dar atenção demais ao posicionamento externo e 
insuficiente às capacidades internas. São empresas 
que sucumbem à intensa pressão para aumentar a 
receita e se lançam a novos mercados mesmo sem 

contar com a capacidade necessária para sustentar 
o sucesso ali. Seu crescimento não vem do "core", 
mas da incorporação de aparentes "adjacências" — 
que, de adjacentes, muitas vezes não têm nada — e 
da exploração de "oceanos azuis" onde nadar pode 
ser impossível. Mesmo em momentos de contração, 
quando a empresa se entrincheira e busca extrair 
mais da execução, a maioria das estratégias não dá 
atenção suficiente a essas capacidades. O corte de 
custos, por exemplo, em geral é um exercício indis
criminado, não um remanejamento refletido de re
cursos. Aliás, poucas estratégias fazem menção ex
pressa às capacidades da empresa. O mais comum 
é que o desenvolvimento da estratégia siga a batida 
trilha do mercado para a sala da diretoria. 

Não estamos sugerindo que a empresa ignore os 
sinais do mercado; toda estratégia é definida dentro 
desse contexto vital. O que recomendamos, contu
do, é que a empresa parta da direção oposta, desco
brindo primeiro que atributos a destacam e, em se
guida, desenvolvendo essas capacidades (de três a 
um máximo de seis) até que sejam as melhores da 



ou PCH) é um bom exemplo da coerência de capaci
dades. Depois da aquisição em sequência de outros 
dois laboratórios (Warner-Lambert e Pharmacia) 
no começo da década de 2000, sua carteira passou 
a ter vários produtos líderes no mercado: Listerine, 
Benadryl, Sudafed, Nicorette, Rogaine. Em 2002, a 
Pfizer assumiu a meta de se tornar a líder mundial 
nesse segmento e analisou a divisão pela ótica das 
capacidades. 

Definir o estilo de jogo. O primeiro passo dos 
líderes da Pfizer foi analisar a dinâmica do merca
do para determinar como a empresa iria competir. O 
mercado era altamente fragmentado (nenhum ator 
tinha mais 5% a nível mundial) e sofria de reduzido 
crescimento global. A transição de uso controlado 
para venda livre — quando um medicamento entra 
na lista para ser vendido sem receita médica — era 
uma via crucial de crescimento, mas era seriamente 
limitada pela rígida regulamentação em cada país e 
por grandes varejistas que começavam a lançar, com 
o próprio rótulo, alternativas a medicamentos famo
sos. Ainda assim, o mercado deveria crescer devido 
a fatores demográficos mundiais — envelhecimento 
da população, níveis de renda maiores e estilo de vi
da mais acelerado — que aumentavam a tendência 
do consumidor a se automedicar. 

O que permitiu à Pfizer determinar o estilo de jo
go foi a constatação de que benefícios demonstrá
veis à saúde tinham mais poder de impulsionar as 
vendas do que a força na categoria. Quem pudesse 
justamente alegar que seu produto era melhor — "O 
Benadryl é 54% mais eficaz do que o líder de ven
das de uso controlado para alergia" ou "O Listerine 

é significativamente mais eficaz na redução da pla
ca do que a escovação ou o uso do fio dental sozi
nho" — tinha passe livre para prosperar no mundo 
inteiro. Ou seja, o mercado de remédios de venda 
liberada tinha mais a ver com a indústria farmacêu
tica do que com o setor de bens de consumo, o que 
combinava perfeitamente com a Pfizer. 

Avaliar o sistema de capacidades. Com ba
se nessa constatação, a Pfizer escolheu uma aborda
gem singular: fechar o foco em inovações que con
duzissem a indicações terapêuticas defensáveis e 
permitissem a expansão mundial de certas marcas. 
Para ter sucesso, a Pfizer identificou um sistema 
central de seis capacidades interligadas: 

• Inovação de caráter científico em torno da 
fórmula 

• Capacidade de influenciar gestão regulatória e 
políticas governamentais 

• Desenvolvimento de novos produtos na transi
ção de uso controlado para venda livre, bem como 



através de licenciamento e aquisição 
• Divulgação de alegações terapêuticas com bene

fício demonstrável à saúde 
• Gestão de canal tanto em supermercados como 

em farmácias (sobretudo posicionamento de produ
tos, preços e promoções) 

• Gestão focada de carteira de marcas e regiões de 
crescimento moderado e agressivo 

Embora cada recurso desses fosse importante 
para a execução da estratégia da Pfizer, a diferen
ciação competitiva estava no modo como atuavam 
juntos. Para adquirir uma força insuperável no mar
keting fundado em alegações terapêuticas, a Pfizer 
precisava de inovações de cunho científico e recur
sos robustos na transição de uso controlado para 
venda livre, pois só assim teria um estoque de fór
mulas sobre as quais fazer essas alegações. Precisa
va da capacidade de garantir a aprovação dessas ale
gações pelas autoridades e de traduzi-las em termos 
que o consumidor em todo o mundo pudesse enten
der ao decidir que produto comprar. E precisava de 
uma gestão focada do punhado de marcas da cartei
ra que prometia resultados extraordinários. 

Determinar adequação de produtos. Ten
do tomado decisões acertadas sobre como a Pfizer 
iria competir e com quais recursos, a diretoria reco
nheceu que certos produtos já não se encaixavam 
na estratégia. Graças em grande medida à aquisi
ção da Warner-Lambert, remédios de venda livre 
tinham perdido espaço na carteira da divisão para 
artigos de higiene pessoal (lâminas e creme de barbear 
Schick) e guloseimas (gomas de mascar Chiclets, 
Trident e Bubblicious) — categorias que exigiam 
uma série distinta de capacidades. Na higiene pes
soal é preciso inovar em tecnologias específicas de 
cuidado com a pele, acompanhar tendências da mo
da e ter recursos para produzir embalagens atraen
tes. O segmento de guloseimas exige o lançamento 
constante de novos sabores e a capacidade de es
tar presente perto da caixa registradora. Se não fos
se mais investir nesses recursos, a Pfizer teria de se 
desfazer daqueles produtos, para não incorrer em 
incoerência estratégica. 

Em 2003, a Pfizer vendeu a divisão de gulosei
mas à Cadbury Schweppes e o braço Schick-Wilkin-
son Sword à Energizer Holdings. Com isso, a empre
sa pôde dedicar ainda mais atenção e recursos à ex
pansão de produtos globais de higiene e saúde (Lis-
terine, Zyrtec e Nicorette) a índices acima dos de 
mercado e à aquisição de novas marcas que pudes
sem ser diferenciadas com base em alegações, como 



a Purell ("A Purell mata 99,99% dos germes causado
res de doenças em questão de segundos"). 

Em 2006, o faturamento anual da PCH tinha cres
cido para quase US$ 4 bilhões e a divisão era uma 
das principais empresas da categoria. Sua taxa de 
crescimento era o dobro da média do setor. Naquele 
ano, a Pfizer realizou o ganho embutido na PCH com 
a venda da divisão para a Johnson & Johnson pela 
cifra inédita de US$ 16,6 bilhões — ou 20,6 vezes o 
Ebitda (na época, o múltiplo médio era de 15). 

A recompensa 
A pergunta, então, é se empresas coerentes têm um 
desempenho financeiro superior. Examinamos uma 
série de setores e comparamos o grau de coerência 
de capacidades dos principais atores com suas mar
gens operacionais nos últimos cinco anos (veja o 
quadro "Coerência e rentabilidade no setor de bens 
de consumo"). Os dados mostram que a coerên
cia de capacidades tem forte correlação com maior 
rentabilidade (pelo critério da margem Ebit, ou lu
cro antes de juros e impostos dividido pela receita 
líquida, ao longo de um período de cinco anos). Is
so vale particularmente para mercados maduros, já 
consolidados. 

Quem ganhou. Na indústria de bens de con
sumo não duráveis, a Coca-Cola — a empresa mais 
rentável — se destaca devido ao foco na criação de 
bebidas, à proposta da marca e ao conhecimento do 
consumidor mundial. Esse sistema de capacidades 
muito simples, mas forte, permite que exerça um 
enorme poder no segmento de bebidas mundo afo
ra. Com a exceção de certas apostas malfadadas (a 
Columbia Pictures, por exemplo), a Coca-Cola tem 
mantido um foco inarredável em bebidas que se be
neficiam desse sistema de recursos. Sua capacidade 
de explorar preferências do público permite que es
tabeleça, entre a marca e o consumidor do mundo 
todo, um vínculo emocional sem paralelos. 

A Wrigley, hoje parte da Mars, é outra bem mais 
rentável do que o setor. A empresa também aposta 
naquilo que faz melhor: inovar sem parar em sabo
res e garantir espaço perto da caixa registradora. Ali
ás, a aquisição da Wrigley pela Mars é um exemplo 
de como, quando bem geridos, os recursos ou capa
cidades de uma empresa não só geram valor para 
uma carteira, mas também definem sua composição. 
A decisão da Mars de deixar a Wrigley intacta como 
empresa indica que a aquisição não foi movida só 
por escala — na verdade, a Mars transferiu marcas 
como Starburst e Skittles para a carteira da Wrigley 

com o intuito de consolidar e alavancar essas capaci
dades diferenciadoras. A Mars entende de chocolate. 
A Wrigley, de gomas de mascar e balas. 

Quem perdeu. No outro extremo do espectro, a 
ConAgra Foods criou incoerência devido a uma leva 
de aquisições sem nenhum foco na década de 1990. 
Por volta de 2005, sua carteira abrangia três segmen
tos fundados em capacidades marcadamente distin
tas: alimentos preparados, que exigiam recursos su
periores de merchandising no ponto-de-venda e ca
deia de suprimento; salgadinhos, que dependiam da 
forte inovação em produtos; e alimentos básicos co
mo farinha e carne processada, que dependiam da 

Em distintos setores, usamos uma abordagem similar para calcular a coerên

cia. Basicamente, são três passos. Primeiro, definimos os segmentos em que 

cada empresa atua. Em seguida, identificamos as capacidades que geram va

lor para a empresa em cada segmento. Por último, determinamos o número 

de capacidades comuns a todos os segmentos que a empresa atende. Do cru

zamento dessa pontuação com a margem Ebit surge o prêmio da coerência. 



eficiência no sourcing e na produção. Não é de es
pantar que a ConAgra tenha registrado um desem
penho abaixo da média no período que analisamos, 
de 2 0 0 2 a 2007 . De lá para cá, desfez-se de certas 
marcas marginais em busca de certa coerência. Co
mo recompensa, teve um desempenho financeiro 
mais robusto no ano passado. 

As operações da Sara Lee eram igualmente desfo
cadas. Até bem pouco tempo (cinco anos atrás) sua 
variada carteira de produtos tinha desde produtos 
de confeitaria a roupa íntima (Hanes) e graxa de sa
pato (Kiwi). Como mostra o gráfico na página ante
rior, seu desempenho financeiro era dos piores do 
setor. A Sara Lee fez três grandes reestruturações 
nos últimos dez anos. Tendo se desfeito de muitas 
marcas sem caráter vital, começou a ganhar um prê
mio pela coerência. 

A coerência por nós medida gera valor de quatro 
maneiras. Primeiro, reforça a vantagem competitiva 
de uma empresa. Empresas que se concentram em 
suas capacidades dia após dia estão continuamente 
aprimorando esses recursos. Seu pessoal fica mais 
capacitado e seus sistemas mais azeitados, permitin
do que a empresa supere de forma reiterada as rivais 
e se aproprie do crescimento das vendas no setor. 

Em segundo lugar, a coerência concentra o inves
timento estratégico naquilo que realmente interes
sa. Uma empresa toma decisões de crescimento or
gânico melhores e busca aquisições que condigam 

com suas capacidades. Diminui também o desper
dício. Empresas coerentes canalizam capital, tem
po e talento para atividades, produtos e negócios 
que ampliem sua vantagem. Não investem para que 
a operação de contas a pagar seja imbatível. Não fi
nanciam projetos de P&D que não reforcem sua po
sição. E não gastam desmedidamente em campa
nhas de marketing que não mexerão no ponteiro 
das vendas. 

Terceiro, a coerência produz eficiências de esca
la. Uma empresa pode gastar de forma mais sábia e 
crescer com mais facilidade quando aplica os mes
mos recursos por uma vasta série de produtos e ser
viços — aliás, a empresa pode aplicar esses recursos 
a operações que normalmente não teriam condições 
de obtê-los. 

Por último, a coerência cria alinhamento entre 
a intenção estratégica e a tomada de decisões do 
dia a dia. Num mundo confuso e caótico, empre
sas coerentes executam de maneira melhor e mais 
rápida porque todos na organização sabem o que é 
importante. 

O caminho da coerência 
Dada a tendência natural de uma organização a res
valar para a incoerência, é preciso uma liderança ex
traordinária para implementar uma estratégia movi
da a capacidades. Definir de que maneira a empresa 
irá competir e criar um sistema de capacidades que 



a diferenciem e se reforcem mutuamente muitas 
vezes exige medidas difíceis, incluindo a venda de 
operações, a simplificação de atividades de caráter 
marginal e o enxugamento de linhas de produtos e 
serviços. Significa resistir à tentação de apostar num 
mercado novo e apetitoso no qual seu sistema de ca
pacidades não possa ajudá-lo ou buscar o lucro fácil 
(especialmente em tempos de vacas gordas) em de
trimento do foco estratégico. 

Já vimos esse tipo de liderança em muitas empre
sas. Na década de 1990, quando a P&G tropeçou feio, 
o conselho deu a A.G. Lafley autorização para trans
formar a gigantesca fabricante de bens de consumo. 
Lafley conseguiu o feito em grande parte reformu
lando o estilo de jogo da empresa em torno da inova
ção aberta e se desfazendo de ativos que não se va
liam do singular sistema de capacidades da P&G. 

Na esteira do acordo entre a indústria tabagis
ta e o governo americano (o Tobacco Master Settle-
ment Agreement) em 1998, quando o setor viveu 
seus piores dias, a resposta da equipe de liderança 
da R J . Reynolds foi adotar um foco centrado em 

capacidades no merchandising da empresa no vare
jo, eliminando US$ 1 bilhão em custos operacionais. 

Mais comum é a empresa estabelecer bolsões 
de coerência, como fez a Pfizer. Uma divisão nor
malmente pode ser blindada de pressões e vigilân
cia externas; para o líder de uma divisão, pode 
ser mais fácil seguir fiel a uma maneira específica 
de competir. 

A coerência em torno de capacidades não só de
fine a pauta da liderança, mas também viabiliza a l i
derança. Alinha a organização em todos os níveis e 
dá ao pessoal as ferramentas necessárias para que 
tome as decisões corretas a cada dia. O ideal claro 
e ordenado que descrevemos — o da empresa com 
estratégia, sistema de capacidades e carteira de pro
dutos e serviços alinhados — pode parecer um des
tino distante demais para ser possível. Mas há valor 
ao longo do caminho. Toda transação, toda decisão 
de P&D, toda escolha administrativa é uma oportu
nidade para que a empresa dê um passo adiante em 
vez de um passo atrás. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 6, p. 72-79, jun. 2010.




