
o QUE EMPRESAS de commodities e empresas de espe
cialidades têm em comum? Em nossa opinião, muito 
pouco. Na maioria das vezes, são poios opostos. 

Em empresas de commodities — produção de 
petróleo e gás ou aço, por exemplo —, os produtos 
são itens bem definidos e comparáveis, os mercados 
são transparentes e os preços dos produtos estão 
alinhados com as pressões de oferta e demanda. Os 
direcionadores de valores nesses negócios são ativos 
tangíveis, principalmente na forma de matérias-pri
mas e capacidade de manufatura. Os concorrentes 
mais lucrativos têm os custos mais baixos; aqueles 
que possuem custos mais altos estabelecem o preço 
mínimo (concorrentes marginais). 

Em empresas de "especialidades" como carros 
de luxo, relógios, joias e moda, os produtos são alta-

mente diferenciados, os mercados são pouco trans
parentes e os preços dos produtos são razoavelmente 
resilientes às pressões econômicas. Os principais di
recionadores de valor nesses negócios são os ativos 
intangíveis, como as marcas e a propriedade intelec
tual. O preço máximo é estabelecido por estratégias 
de preços "premium" dos concorrentes mais fortes, 
com base no valor real ou percebido de suas ofertas. 
Como resultado, os concorrentes mais lucrativos são 
tipicamente os de alto custo. 

Para ilustrar a questão, vamos tomar como exem
plo dois setores: petróleo e gás e canos de luxo. Con
forme mostrado na figura da página 24, a rentabilida
de e a base de custo de empresas integradas de petró
leo variam consideravelmente. Das empresas anali
sadas, os conconentes de menor custo em uma base 
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de custos por unidade — Statoil e Petrobras — são os 
mais lucrativos. Compare agora com o setor automo
tivo, onde também há grandes variações de rentabili
dade e estrutura de custos. Neste, as empresas em di
reção à ponta superior do mercado — Porsche, BMW, 
Mercedes-Benz e Audi — são as mais lucrativas e têm 
os mais altos custos por unidade. 

Por conta dessas importantes diferenças na di
nâmica competitiva entre os dois tipos de negócio 
(commodities e especialidades), os focos de atenção 
dos administradores em um ou outro caso são (ou de
veriam ser) também muito diferentes. Os gerentes de 
empresas de commodities focam, acertadamente, na 
excelência operacional, redução de custos, matérias-
primas de baixo custo, escala, canais eficientes para 
o mercado e em projetos de capital com orçamento 

apertado. Enquanto isso, os gerentes de empresas de 
especialidades focam em um conjunto de problemas 
diferentes, todos custando muito dinheiro: entender 
e conesponder às necessidades do cliente; inovação 
em produtos (pesquisa e desenvolvimento) e mode
los de negócios; propaganda e marketing voltados 
para o público-alvo; e rejuvenescimento do port-
fólio. Em um caso extremo, importantes empresas de 
artigos de luxo como a Louis Vuitton MoetHennessy 
gastam cerca de 25% das suas receitas de vendas em 
publicidade, relações públicas, eventos e patrocínios. 

Interseção entre os negócios 
Poucas são, todavia, as empresas puramente de com
modities ou de especialidades. A maioria está em al
gum ponto intermediário entre esses negócios. Isso 
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porque, usualmente, muitas empresas que têm ne
gócios de commodities, nos quais o custo competiti
vo é importante para o sucesso, procuram por opor
tunidades de agregar valor por meio da diferenciação. 
Não menos raro, empresas que têm uma afinidade 
natural com negócios de especialidades, mas estão 
encarando pressões competitivas cada vez maiores 
ou a maturidade da indústria, buscam cortar custos 
como forma de preservar suas margens de lucro. 

Normalmente, o ponto intermediário entre os ne
gócios de commodities e de especialidades não é um 
bom lugar para se estar. Os preços não têm mais o 
suporte da curva de custo de commodities, nem são 
suportados pelas estratégias premium dos negócios de 
especialidades. Como resultado, os preços tendem a 
terminar em um nível em que poucas empresas con
seguem margens atraentes, minando a sustentabilida
de dessas operações a longo prazo. Em vez de alcança
rem os resultados que esperavam indo para esse ponto 
intermediário, as empresas se veem em um lugar que 
chamamos de a "armadilha das especialidades". 

Uma forma de cair nessa armadilha é por meio 
de aquisições. Por exemplo, uma empresa do seg
mento de commodities decide ampliar seu portfólio 
adquirindo uma empresa de especialidades, atraída 
por crescimento rápido, margens mais altas e me
nos "ciclicidade". Ela justifica o preço de aquisição 

buscando sinergias de custo, o que se encaixa perfei
tamente com a cultura da empresa de commodities. 

Nesses casos, não raro o negócio de especialida
des — agora sob a gestão de empresa de commodi
ties — passa a negligenciar gastos e investimentos em 
marketing, publicidade e inovação. Por fim, eles 
acham que os clientes não estão mais preparados pa
ra pagar por um nível premium de produto/serviço 
que esteja declinando em função de programas de 
corte de custos. A empresa reduz os preços e, como 
resposta, alguns concorrentes seguem o exemplo — 
e segue-se uma espiral de queda de preços, custos 
e margens que é o sintoma principal da "armadilha 
das especialidades". Isso pode acontecer de forma 
rápida e pública, mas frequentemente as mudanças 
são graduais e insidiosas. 

As empresas que caem na armadilha das especia
lidades enfrentam uma série de desafios e têm muito 
menos espaço para manobras do que aquelas com foco 
nos segmentos de commodities ou de especialidades. 

Como evitar 
Como as empresas podem evitar a armadilha das es
pecialidades? Em primeiro lugar, a equipe de adminis
tradores precisa garantir que as empresas não caiam 
nessa armadilha; mas, se acontecer, é necessário esca
par. E quanto mais rápido, mais indolor será. 
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O primeiro passo é reconhecer possíveis arma
dilhas que estejam visíveis. Conforme mostrado na 
figura da página seguinte, há um número de indica
dores que sugerem que a dinâmica competitiva está 
caminhando para esse ponto intermediário. 

Empresas de commodities e especialidades têm 
abordagens relativamente claras — embora diferen
tes — quanto ao desenho de seus modelos de gestão de 
negócios, tecnologia, mercado e gestão de portfólios. 
Ao contrário, negócios que estão correndo o risco de 
serem pegos na armadilha das especialidades têm dile
mas em muitas dessas áreas. Seus modelos de negócios 
não têm a clareza de uma abordagem de baixo custo 
ou de diferenciação, mas se misturam sem nenhuma 
base clara para a criação de valor. A área de pesquisa e 
desenvolvimento ocupa-se basicamente de iniciativas 
de incremento, sem grandes alterações, e de muitos 
projetos que não atendem às expectativas de gestão. 
A abordagem baseada em generalização do mercado 
e dos clientes bate de frente com tentativas de custo
mização. Como consequência, a geração de caixa não é 
suficiente para reinvestir no portfólio de negócios. 

Uma vez que fica claro que há risco de a empresa 
estar sendo atraída para a armadilha, há duas abor
dagens fundamentais para impedir que isso ocor
ra. Uma é reafirmar a posição da empresa como de 

commodity ou especialidade — se for do primeiro t i 
po, cortando custos; se for do segundo tipo, gerando 
mais inovação de produto ou mercado. 

A abordagem alternativa e mais radical é apos
tar na migração do negócio de commodities para 
especialidades ou vice-versa. Um exemplo de uma 
empresa que adotou essa abordagem é a DSM, com
panhia norueguesa de atuação global (com três escri
tórios no Brasil), especializada em ciências de vida e 
materiais. No início dos anos 2000, a companhia ini
ciou um processo de migração de seu portfólio dos 
negócios do setor petroquímico para o de química 
de especialidades e biotecnologia por meio de aqui
sições, desinvestimentos e crescimento em direção 
à inovação. Desde a venda de sua empresa de petro
química para a Sabic em 2002, a margem operacional 
da DSM aumentou em cerca de 40%. 

Como escapar 
E quanto a empresas que já caíram na armadilha? Tais 
empresas normalmente buscam iniciativas para rever
ter a compressão da margem de lucro usando aborda
gens feitas para empresas de commodities ou metodo
logias mais alinhadas com empresas de especialidades 
e as aplicam de modo uniforme nas linhas de negócios. 
Essas abordagens frequentemente não alcançam seus 
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objetivos em função de efeitos colaterais imprevistos, 
ou os resultados não são sustentáveis. 

O problema é que, dada a natureza híbrida da con
corrência quando se está nesse impasse entre com-
modities e especialidades, nem as estratégias de baixo 
custo nem estratégias premium serão bem-sucedidas. 
As empresas que estão vencendo essa batalha adotam 
uma abordagem integrada: avaliando o escopo da 
criação de valor com base nas necessidades do clien
te; usando inteligência competitiva para entender a 
estrutura de custos, rentabilidade e posicionamento 
dos conconentes, e como eles têm influência sobre a 
dinâmica competitiva; em seguida, realinhando a es
tratégia de negócios, organização e recursos para me
lhorar o desempenho. Isso provavelmente irá exigir 
um novo mapeamento dos segmentos e estratégias 
de negócios que variam significantemente de acordo 
com o produto, mercado e aglomeração geográfica. 

Um exemplo de implantação bem-sucedida dessa 
abordagem é o da FMC Agricultural Products, uma 
das líderes mundiais em P&D e vendas de inseticidas, 
herbicidas e fungicidas. Enfrentando expiração de pa
tentes, com uma massa crítica insuficiente para pes
quisa e desenvolvimento e aumento da concorrência 
com fabricantes de genéricos, a FMC ficou à margem 
em uma indústria tradicionalmente direcionada pe
la inovação. Em resposta, a empresa desistiu de sua 
linha de pesquisa e desenvolvimento de inseticidas, 
adotou um modelo de negócio mais próximo com o 
cliente e focou no mercado brasileiro, em particular 

em culturas agrícolas — principalmente algodão, arroz, 
batata, cana-de-açúcar, hortifrúti, fumo, milho e soja 

—, onde poderia acessar diretamente e de forma mais 
integrada um grupo menor (mas significativamente 
importante em termos de volume de compras) de agri
cultores. Mas a FMC não deixou de inovar, ao adotar a 
venda direta em contraposição ao uso de distribuido
res como forma de acessar esses clientes. Como resul
tado, o crescimento anual das vendas tem sido de 12% 
em média desde meados dos anos 2000, colocando-a 
em posição de liderança em termos de rentabilidade. 

Implicações para os negócios 
A visão convencional da gestão de portfólio é que os 
investimentos em negócios em fases iniciais de cres
cimento criam o motor de crescimento do futuro 
quando as empresas entram no meio do seu ciclo de 
vida, que por sua vez se tornam geradores de caixa 
quando os negócios amadurecem. Isso cria um port
fólio equilibrado e autossustentável de negócios que 
crescem de forma consistente e lucrativa. 

Nossa observação é que, na prática, isso rara
mente acontece sem uma gestão ativa de portfólio. 
No início do ciclo de vida dos empreendimentos, as 
empresas usualmente apostam em abordagens de 
especialidades. À medida que o negócio amadure
ce, aumenta a concorrência com base nos preços e 
menores investimentos, empurrando-as para uma 
situação de impasse (no meio do caminho entre es
pecialidades e commodities), onde frequentemente 
não conseguem atingir os objetivos de crescimento 
nem de lucratividade. O portfólio aparentemente 
está equilibrado, mas não se autossustenta. 

Conforme ilustrado na figura acima, o principal 
benefício da eliminação da armadilha das especia
lidades é garantir que o portfólio da empresa opere 
como um ciclo virtuoso de geração de caixa e inves
timento, gerando resultados consistentes e sustentá
veis no longo prazo. Isso, todavia, requer uma análi
se objetiva e imparcial quanto à posição atual e po
tencial dos negócios da empresa dada a dinâmica 
competitiva do setor em que ela está inserida, além 
da disposição de seus administradores de fazerem 
escolhas claras entre abordagens de commodities ou 
de especialidades, em vez de passivamente aceita
rem o status quo das situações de impasse. 

Empresas e gestores que fazem a gestão ativa de 
seus portfólios terão, portanto, mais chances de evitar 
a armadilha das especialidades e maior probabilidade 
de manter portfólios balanceados e sustentáveis. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 11, p. 22-26, nov. 2011.




