


PARA EXECUTAR uma nova estratégia quase sempre 

é preciso adquirir novos recursos e capacidades. Já 

que dificilmente uma empresa consegue tudo o que 

precisa pela via do desenvolvimento interno, em te

se seria razoável esperar que recorresse também a 

acordos de licenciamento, a alianças e a F&As. 

Por incrível que pareça, no entanto, a empresa tí

pica quase sempre aposta numa única abordagem pa

ra a obtenção de recursos. Num estudo de dez anos 

com 162 empresas de telecomunicações do mundo 

todo, descobrimos que apenas um terço costuma 

empregar todos os métodos a seu dispor. Algumas 

ainda desenvolvem quase todos os recursos na pró

pria casa; outras se concentram no licenciamento ou 

em joint ventures; outras, ainda, são especialistas 

em F&As. E quando a empresa acrescenta uma arma 

a seu arsenal, em geral é uma só: F&As, digamos, para 

complementar o desenvolvimento interno. Para pio

rar, quando tiveram de explicar por que penam tanto 

para adquirir novos recursos e capacidades, poucos 

dos executivos de nossa amostra pareciam suspeitar 

que é porque estão teimosamente aplicando a abor

dagem errada. Mais da metade apontou a execução 

como a principal causa de problemas — em particular 

a falta de gente e capacitação (67%) e a incapacidade 

de integrar empresas adquiridas (50%). 



Ao culpar a implementação em vez de olhar para 

a estratégia de desenvolvimento empresarial, a em

presa deixa de gerar muito valor. Nosso estudo de

monstra conclusivamente que aquelas que lançam 

mão de todos os métodos de obtenção de recursos 

superam empresas com abordagem estreita. Para 

sermos mais específicos, empresas que adquirem 

recursos de várias maneiras têm 46% mais chance 

de estar de pé no prazo de cinco anos do que as que 

apostam primordialmente em alianças, 26% mais 

chance do que as que se concentram em F&As e 12% 

mais chance do que as que priorizam o desenvolvi

mento interno. É importante observar também que 

o índice de insucesso na obtenção de recursos rela

tado por executivos que não pensaram muito nas tá

ticas empregadas foi de 54%. Em comparação, entre 

aqueles que analisaram todo o leque de opções e fi

zeram escolhas refletidas sobre quais delas explorar, 

foi de 20%. 

Neste artigo, sugerimos um esquema para aju

dar o leitor a tomar decisões de forma mais estra

tégica na hora de adquirir recursos. Apresentamos 

três questões a serem consideradas, em sequência, 

para a seleção das melhores táticas para a situação 

em questão. Para saber se é melhor desenvolver re

cursos existentes internamente, pergunte a si mes

mo se são relevantes para as novas necessidades. Se 

não forem, faz sentido fechar um contrato ou algum 

outro acordo com um fornecedor externo. Para des

cobrir que rumo tomar, veja se todas as partes estão 

de acordo quanto ao valor dos recursos. Caso não ha

ja esse consenso, um contrato não vai funcionar — e 

será preciso, então, determinar qual a profundidade 

e o escopo da relação desejada para poder se decidir 

entre uma parceria estratégica e uma aquisição pura 

e simples (veja o quadro "Como chegar aos recursos 

de que precisa"). 

O arcabouço apresentado se baseia na investiga

ção formal que fizemos na última década e em lon

gas conversas com executivos de empresas estabele

cidas e emergentes em várias atividades envolvendo 

produtos e serviços ao redor do mundo. Ao seguir es

sa abordagem à aquisição de novos recursos, o leitor 

deixará a empresa pronta para o crescimento. 

PRIMEIRA PERGUNTA 

Empresa já tem recursos relevantes? 
Desenvolver novos recursos internamente é mais 

rápido e eficaz do que adquiri-los de terceiros se os 

atuais recursos da empresa forem semelhantes aos 

necessários e quando esta supera as concorrentes na 

área visada. Isso significa, obviamente, quê a maio

ria dos avanços incrementais deveria ficar a cargo 

da própria empresa. Mas o desenvolvimento inter

no também pode dar origem a iniciativas de vulto. A 

farmacêutica israelense Teva, por exemplo, valeu-

se da capacidade de investigação que já tinha, tan

to em laboratórios próprios quanto devido a relacio

namentos de longo prazo com cientistas no mundo 

acadêmico, para começar a produzir medicamentos 

de referência, e não só genéricos. Na mesma veia, a 

Neuland Laboratories, da Índia, usou uma base téc

nica e de produção estabelecida para ir além da fa

bricação comoditizada de princípios ativos e criar 

uma organização de pesquisa e manufatura sob 

encomenda. 

Mesmo quando desenvolvidos internamente, re

cursos e capacidades novos que ameacem tornar ob

soletos os atuais vão enfrentar a resistência de qual

quer pessoa com interesses ligados a práticas, à cul

tura e a processos antigos. Para a preservação de va

lores existentes e de poder, pode haver até um boi-

cote ao desenvolvimento de novos recursos. Como 

disse um executivo que participou do estudo, é o que 

ocorre em muitas empresas de telecomunicações, 

nas quais o departamento de tráfego de voz resiste 

em ceder poder à área de tráfego de dados. " E m cer

tas empresas, o investimento e a alocação de recur

sos em tecnologias de dados foram adiados ou l imi

tados devido a essa disputa interna." 

É por isso que possuir um conhecimento técnico 

ou comercial que pareça funcionalmente relevante 

não é o suficiente para a incursão numa nova área. 

Para empresas que requerem um modelo organiza

cional distinto, em geral é melhor importar novos sis

temas do que adaptar o que já existe. Com um em

purrãozinho da pressão do mercado (sobretudo no 

caso de aquisições), a empresa pode integrar os no

vos recursos com certo grau de apoio de funcionários 

e outras partes interessadas. 

Peguemos dois casos: o da britânica EMI, pionei

ra em equipamentos de diagnóstico por imagem, e o 

da consultoria de TI indiana Infosys. Quando seu pri

meiro aparelho de tomografia computadorizada co

meçou a enfrentar concorrência, a EMI tentou criar 

sozinha um tomógrafo de última geração. Mas a ini

ciativa foi prejudicada por conflitos internos quanto 

ao uso de recursos, a trade-offs técnicos em seus vá

rios laboratórios e a divergências envolvendo o pes

soal de marketing. Hoje, dá para dizer que teria sido 

melhor localizar e obter a tecnologia fora da empresa. 

Aliás, a EMI podia ter recorrido à velha fabricante de 



equipamentos de raio X Picker, que perdia espaço no 

mercado apesar de contar com fortes recursos técni

cos e buscava um parceiro ou até um comprador. 

Já a Infosys fez um acordo de licenciamento ("in-

licencing") para obter uma nova tecnologia de soft

ware ao começar a oferecer serviços ao setor de saú

de — ainda que essa nova área empregasse recursos 

de desenvolvimento de tecnologia similares aos apli

cados nas atividades já existentes. A empresa optou 

por uma fonte externa porque a consultoria no se

tor de saúde exigia uma estrutura organizacional 

bastante distinta. Com o acordo de licenciamento, 

conquistou presença imediata no novo segmento de 

mercado e evitou o conflito organizacional que te

ria surgido se tivesse simplesmente tentado adaptar 

aquilo que já tinha. 

Um porém: o conflito nem sempre deve ser evita

do. Talvez seja possível usá-lo para gerar insights que 

o ajudem a adquirir recursos mais fortes. Mas é preci

so ser seletivo, pois administrar conflitos, ainda que 

produtivos, exige tempo e esforço consideráveis. Se 

o debate interno for trazer benefícios impossíveis de 

obter de fontes externas, use-o — mas encerre a dis

cussão assim que obtiver o insight. 

Outra coisa: optar pela abordagem interna ou pela 

externa não é uma decisão para o resto da vida. Em

presas inteligentes estão sempre reavaliando a deci

são à medida que estabelecem sua posição competi

tiva em novas áreas. Quando entrou na tomografia 

computadorizada, por exemplo, a General Electric 

licenciou a tecnologia de uma empresa que chega

ra antes, a Disco, por achar que os recursos que t i 

nha em radiografia davam uma base de conhecimen

to inadequada para vencer no novo mercado. Depois 

de expandir essa base, no entanto, a GE optou pelo 

desenvolvimento interno de aparelhos de tomogra

fia de alto sucesso. 

S E G U N D A PERGUNTA 

Empresa e fornecedor estão de 
acordo quanto ao valor? 
Se o desenvolvimento interno não parece suficiente, 

um acordo de licenciamento pode ser um caminho 

sensato, pois é a saída mais simples para a obtenção 

de recursos externos. Empresas farmacêuticas, por 

exemplo, volta e meia adquirem o direito de registro 

e comercialização de medicamentos de outras em

presas em certas regiões do globo. 

Um contrato de compra só funciona, no entanto, 

quando o acordo entre as partes é transparente. Se os 

parceiros não estiverem de acordo desde o início so

bre o valor dos recursos, não dará certo. Se um lado sa

be menos sobre esse valor do que o outro, vai hesitar 

em negociar um contrato, por medo de ser explorado. 

A Bosch, empresa alemã de tecnologia automotiva e 

industrial, considerou usar um contrato de compra 

para obter tecnologia de ar condicionado da japonesa 

Denso. Mas desistiu da ideia, pois a Denso tinha muito 

mais conhecimento sobre o valor dos recursos. 

Determinar o valor de um contrato é uma dificul

dade ainda mais comum, pois o intercâmbio de re

cursos tem efeitos inquantificáveis. A antiga farma

cêutica sueca Astra e a Merck americana pensaram 

em usar uma licença simples para lançar o Prilosec 

(remédio para úlcera da Astra) nos EUA, mas rapida

mente perceberam o complicado que seria: teriam de 

fazer extensos testes clínicos e criar uma nova forma 

de marketing farmacêutico nos EUA. Era difícil sinte

tizar tudo isso num valor em dólares para a licença. 

Quando for difícil calcular o valor presente ou fu

turo de novos recursos, será duro chegar a um acor

do sobre os termos e aplicá-lo de modo satisfatório 

para as duas partes. A longo prazo, a coordenação se

rá demorada e cara. A tarimba da empresa em bus

ca de recursos determinará se esses problemas serão 



atenuados ou amplificados. Um executivo explicou 

bem: "Quanto mais domínio dos dados a empre

sa tiver, menos intangível esse know-how se torna. 

Quanto mais insights [...] qualitativos tiver, menor o 

risco de não controlar os aspectos intangíveis da tec

nologia que está adquirindo". Em outras palavras, é 

preciso possuir certas competências para poder ad

quirir uma tecnologia de forma eficaz. 

Se não tiver essas competências, será preciso con

siderar a possibilidade de forjar uma aliança mais am

pla com um fornecedor externo. Uma aliança pode as

sumir várias formas — de parcerias de P&D e marke

ting a joint ventures independentes. Com ela, é possí

vel estabelecer mecanismos de governança para pro

teger as parceiras de condutas oportunistas. Embora 

tais mecanismos costumem ser imperfeitos, dão mais 

proteção do que um contrato de compra sem maior 

envolvimento, e podem estabelecer sistemas para 

coordenar o intercâmbio entre os parceiros à medida 

que o valor da transferência de recursos se torna cla

ro. A Astra e a Merck, por exemplo, usaram uma joint 

venture (a AstraMerck) para lançar o Prilosec nos EUA. 

Essa parceria fez o que um acordo de licenciamento 

não faria: criou um marco para a transferência do co

nhecimento técnico necessário para ensaios clínicos, 

o desenvolvimento de uma nova abordagem ao vare

jo no mercado americano de medicamentos gastroin

testinais, a especificação de compromissos financei

ros e direitos de cada parceiro e a coordenação e adap

tação das atividades ao longo do tempo. 

A aliança mais eficaz é aquela na qual um núme

ro relativamente pequeno de indivíduos e unidades 

organizacionais de cada lado precisa trabalhar junto 

para coordenar atividades conjuntas. Foi assim com 

a AstraMerck. O braço aeroespacial da General Elec

tric e a francesa Snecma também mantêm uma anti

ga parceria em motores de aeronaves, a C F M , que é 

fundada em grande medida em atividades indepen

dentes das duas parceiras. Pouco contato é necessá

rio para coordenar atividades técnicas e de marke

ting em mercados geográficos distintos. 

Um exemplo clássico de aliança que não vingou pe

lo escopo demasiado amplo: a tentativa da Renault e 

da Volvo de integrar atividades de desenvolvimento e 

marketing — mas continuar operando de forma inde

pendente. Para coordenar as atividades, a dupla criou 

uma estrutura complexa de grupos de governança e 

gestão. Esse esforço conjunto gerou um punhado de 

veículos, mas logo sucumbiu aos conflitos surgidos en

tre as montadoras. Era uma aliança complexa demais 

para duas partes independentes e supostamente iguais 

administrarem. A Renault aprendeu a lição: na aliança 

com a Nissan, fez questão de assumir a liderança estra

tégica, basicamente adquirindo o controle da japonesa. 

TERCEIRA PERGUNTA 

Que grau de envolvimento a empresa 
e a parceira devem ter? 
Digamos que uma parceria não colabore o suficien

te para as metas da empresa — ou que para gerar os 

recursos de que necessita seja preciso envolver mui

ta gente e muitas áreas da organização. Nesse caso, 

comprar a outra empresa pode ser a melhor saída, es

pecialmente se o relacionamento entre sua empresa e 

a fornecedora dos recursos envolver ativos altamente 

estratégicos. 

Quando buscava novas aplicações para o princí

pio ativo do Cialis, por exemplo, a El i Li l ly decidiu 

comprar a ICOS — a cocriadora do medicamento para 



É o que faz a Eli Lilly. Na empresa, há 

milhares de indivíduos envolvidos numa 

extensa série de projetos de desenvol

vimento interno em laboratórios (Lilly 

Research Laboratories) nos EUA, China, 

Cingapura, Espanha e outros lugares. Para 

saber em quais investir, a Lilly determina 

que projetos tirarão partido de recursos 

que já possui. Cerca de 8 0 % dos projetos 

de vulto da empresa se concentram em 

três grandes categorias terapêuticas: cân

cer, diabetes e problemas neurológicos. 

A Lilly também aposta bastante em 

contratos de compra. Nas duas últimas 

décadas, fez cerca de 200 acordos de "in-

licensing" — para ter acesso a compostos, 

produtos, tecnologias e dispositivos de 

administração farmacológica, processos 

de desenvolvimento e produção, software 

e mercados geográficos. A Lilly só recorre 

a licenças convencionais quando pode 

negociar contratos bem focados que 

cubram as principais eventualidades. 

Já quando o desenvolvimento e a 

relação de comercialização têm certa 

complexidade, a empresa costuma fazer 

alianças, que vão desde joint ventures 

independentes a parcerias colaborativas 

entre distintas instalações. A Lilly criou 

um escritório de gestão de alianças para 

ajudar a descobrir quando uma parce

ria faz sentido e supervisionar as que a 

empresa resolve empreender. Hoje, a Lilly 

usa alianças para desenvolver produtos e 

tecnologias fundados na capacidade com

binada das organizações parceiras. Nos 

últimos 20 anos, fez mais de uma centena 

dessas parcerias. 

A Lilly recorre a F&As quando a relação 

entre parceiros independentes seria compli

cada demais de administrar. Tem uma equi

pe permanente de avaliação de aquisições 

da qual fazem parte altos dirigentes da casa. 

Nos últimos 20 anos, gastou mais de US$ 14 

bilhões na compra de mais de uma dezena 

de empresas. Em 2007, por exemplo, pagou 

mais de US$ 2 bilhões pela ICOS, a parceira 

no desenvolvimento do Cialis (quase meta

de das aquisições da Lilly envolve antigas 

parceiras). A razão para a aquisição? A re

lação entre a Lilly e a ICOS tinha evoluído 

de tal modo que as atividades conjuntas 

exigiam considerável integração, em parte 

para comercializar e desenvolver novas do

sagens do Cialis e em parte para investigar 

aplicações adicionais para o princípio ativo 

(como o tratamento da hipertensão arterial 

pulmonar). 

A capacidade de ir atrás de recursos 

da maneira correta e de implementar 

satisfatoriamente a opção eleita está na 

raiz do crescimento e da transformação 

triunfal da Lilly. 

disfunção erétil — em vez de dar continuidade à par

ceria que mantinham. É que ficou claro que a nova 

iniciativa de desenvolvimento exigiria coordenação 

demais por um período muito longo de tempo para 

que a aliança continuasse a ser eficaz. 

Comprar outra empresa é, naturalmente, uma saí

da primitiva para obter recursos específicos. Não raro, 

custa caro e traz distúrbios para as empresas que se 

unem. Mas permite, sim, que a empresa que busca re

cursos controle a coordenação de recursos pretendi

dos e atuais, forme uma plataforma de conhecimen

to mais estável (mais do que garantiria uma aliança) 

para o desenvolvimento futuro e reúna recursos mais 

completos do que uma licença isolada permitiria. A 

Johnson & Johnson, por exemplo, há muito adota a 

estratégia de comprar outras empresas e, passado 

um tempo, reconfigurar e integrar as adquiridas com 

outras unidades de negócios do grupo. Graças a isso, 

a empresa já criou e comercializou muitos produtos 

importantes, do Tylenol a stents farmacológicos. 

Uma fusão ou aquisição deve ser a última op

ção na sequência decisória, pois comprar e integrar 

a empresa-alvo exige muitos recursos financeiros e 

gerenciais. Tenha em mente que a aposta excessiva 

em aquisições aumenta seu risco geral e pode diluir 

demais sua capacidade de integração de F&As. Em 

certos casos, uma aliança difícil pode ser preferível a 

uma aquisição que extrapole a cota. 

Empresas que recorrem regularmente a F&As de

vem ter disciplina para vender os recursos de que 

não precisam, sob o risco de serem soterradas pelo 

excesso de bagagem. A Johnson se desfaz de opera

ções depois de extrair o que queria. A General Elec

tric vende com a mesma frequência com que compra, 

depois de reconfigurar seus alvos. 

Não é difícil entender por que a empresa tende a 

se concentrar n u m único modo de aquisição de re

cursos. Cada abordagem exige habilidades de sele

ção e capacidades de execução distintas — que por 

sua vez pedem culturas e estruturas organizacionais 

distintas. Leva tempo para reunir isso tudo. Embora 

aferrar-se a um modo específico possa trazer resulta

dos no curto prazo, o risco a longo prazo é que a em

presa vire mestra em fazer a coisa errada, perdendo 

terreno para concorrentes com capacidade mais di

versificada e, muito provavelmente, virando ela pró

pria um alvo. 

Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 88, n. 7, p. 50-55, jul. 2010.




