
Émais fácil para qualquer empresa, 
de qualquer setor, crescer em um 

país em franca expansão econômica. 
Que o digam as companhias da China, 
onde o PIB avança ao ritmo médio de 
10% ao ano, ou da Índia, na faixa dos 
8% anuais. Mas crescer rapidamente 
a ponto de deixar a concorrência toda 
para trás e, eventualmente, assumir a 
liderança mundial em seu setor é um 
feito de outra grandeza - que demanda 
explicações. Em agosto do ano passado, 
a Ernst & Young, uma empresa global 
de auditoria e consultoria, acionou sua 
Unidade de Inteligência Econômica 
para uma pesquisa com 547 empresas 

de grande porte em 47 países emer
gentes. O desafio era identificar, entre 
esse vasto grupo de organizações em 
rápido crescimento, aquelas realmen
te excepcionais do ponto de vista do 
ritmo de expansão. E, a partir daí, 
analisar as estratégias e táticas usadas 
por elas para ultrapassar a concorrên
cia, comparando-as com as ações de 
competidores de baixo crescimento. 

Dos negócios analisados, 34% 
apresentaram crescimento superior 
a 20% em termos de receitas e lucros 
nos últimos três anos. Eles foram ba
tizados de "heróis emergentes", uma 
categoria sem fronteiras geográficas 
nem setoriais. Há, entre essas empre
sas, uma cadeia de hotéis de categoria 
econômica com apenas oito anos de 
operação (a Home Inns, da China), 
uma fabricante de papel húngara 
(Forest-Papír Kft) e uma companhia 
malaia de gerenciamento de resídu
os, para ficar em poucos exemplos. 

O que essas empresas têm em co
mum são cinco características capazes 
de diferenciá-las de suas concorrentes: 
uma estratégia centrada no cresci
mento, fontes de financiamento para 
a expansão, atenção acima da média 

às necessidades do consumidor, um 
planejamento bem definido para con
quistar mercados e a preocupação con
tínua com a melhora do desempenho. 

Maria Helena Pettersson, líder 
da área de Mercados Emergentes da 
Ernst & Young e uma das mentoras 
do estudo, diz que o primeiro dos 
cinco itens é decisivo. Enquanto a 
maioria das companhias olha mais 
para dentro (sobretudo para o con
trole de custos), os heróis emergentes 
voltam-se mais para fora, em busca de 
oportunidades. Nada menos que 95% 
das empresas do grupo de expansão 
mais acelerada colocam o crescimen
to antes das demais metas funda
mentais, como o corte de despesas. 

A pesquisa revela diferenças signi
ficativas de abordagem nos principais 
mercados analisados. Companhias 
brasileiras e indianas, por exemplo, 
são relativamente mais agressivas. Já 
as chinesas tendem a ser mais equili
bradas. Todas, porém, souberam ver 
a crise como um momento para acele
rar, enquanto a concorrência pisava 
no freio. Cientes de que a economia é 
cíclica e que, portanto, a recessão não 
duraria para sempre, tiveram cora-



gem para investir na contramão do 
mercado, onde predominaram as táti
cas de proteção do caixa, muitas vezes 
em prejuízo do crescimento. Não por 
acaso, a maioria dos heróis emergentes 
tem viés empreendedor. Uma empre
sa "de dono" tende a ser mais ágil que 
uma corporação. E empreendedores, 
sabidamente, são tipos voluntariosos 
e movidos a desafios. "Normalmen
te estão na contramão do que o setor 
está fazendo", afirma Maria Helena. 

Três companhias brasileiras fi
guram entre os heróis emergentes. A 
onipresente Petrobras. A inovadora 
Ourofino, uma fabricante de produ
tos farmacêuticos veterinários. E a 
surpreendente AleSat, quarta maior 
operadora de postos de combustí
veis do país. Construída a partir de 
um único ponto de venda de gasolina 
em Canguaretama, no Rio Grande 
do Norte, trata-se de um prodígio de 
crescimento, que hoje distribui com
bustível para mais de 1,7 mil postos. 
No auge da crise financeira global, em 
2008, a companhia fez duas aquisi
ções de impacto. Em setembro, exatos 
nove dias depois da histórica quebra 
do banco Lehman Brothers, comprou 
a rede catarinense Polipetro. Passa
dos mais três meses, adquiriu a rede 
de distribuição de combustíveis da 
petrolífera espanhola Repsol no país. 

Marcelo Alecrim, um empreende
dor que começou a carreira em 1976, 
aos 20 anos de idade, trabalhando 
como frentista no posto de gasolina do 
pai, é o presidente da distribuidora. 
Mas erra quem toma a origem humil
de, longe dos centros econômicos do 
país, como indício de gestão atrasada. 
Seu estilo de administração virou caso 
de estudo em Harvard, com destaque 
para boas práticas, como o treinamento 
de todos os franqueados e a padroniza
ção das operações dos postos. Tempos 
atrás, Alecrim usou a si mesmo como 
exemplo da revolução que promoveu 
na AleSat: "Hoje em dia, eu não pas
saria no processo seletivo da minha 
empresa". Assim nascem os heróis. 
Emergentes. ALEXANDRE TEIXEIRA 
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