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após ano e só 4% viram o lucro líquido crescer pelo 
menos 5% em cada um dos cinco anos. 

Na suspeita de ter escolhido um período injusto, 
dado que a Grande Recessão começou em 2008, re-
petimos o estudo para os cinco anos anteriores. Os 
resultados foram superiores — 15% e 7%, respecti-
vamente —, mas a realidade ainda parecia conspirar 
contra o crescimento constante. 

Em seguida, indagamos como seriam os resulta-
dos se examinássemos um período de dez anos. A 
resposta: apenas dez das 2.347 empresas que cum-
priam os requisitos durante todo o período viram 
o lucro líquido subir 5% em cada um daqueles dez 
anos — e só em cinco tanto receita como lucro líqui-
do subiram a cada ano. 

O contraste entre o que investidores e observado-
res esperam e o que a grande maioria das empresas 
cumpre pareceu importante a nossa vista. Os dados 
sugerem a necessidade de repensar nossas premis-
sas sobre o desempenho empresarial. Mesmo a taxas 
modestas é difícil produzir um crescimento constan-
te e reiterado — que dirá ao ritmo de dois dígitos que 
dirigentes empresariais gostam de prometer (e não 
parece haver período "normal" para a avaliação do 
desempenho de empresas: qualquer quinquénio 
que tivéssemos escolhido abarcaria acontecimentos 
inesperados na economia e no mercado que teriam 
excluído certas empresas da amostra). Reconhece-
mos, é claro, que a sorte exerce um papel no sucesso 
estratégico e que — como certas propagandas aler-
tam no aviso legal — sucesso passado não é indicador 
de desempenho futuro. Contudo, as "outliers" que 
encontramos — as que fugiram à norma e cresceram 
reiteradamente por dez anos consecutivos — tinham 
traços interessantes em comum, alguns previsíveis e 
alguns surpreendentes. 

O que as outliers não são 
As empresas reveladas por nosso estudo (veja o qua-
dro "Outliers do crescimento") não corroboram cer-
tas noções convencionais sobre o crescimento. Na 
estratégia, uma corrente de pensamento reza que a 
taxa de crescimento da empresa será determinada 
em grande medida pelo setor no qual opera. Não pa-
rece ser assim. Nossas outliers estão em setores com-
pletamente distintos, incluindo o farmacêutico, o 
cervejeiro, o da construção e o bancário. Todas supe-
raram o setor. Além disso, a maioria se encontra em 
setores altamente competitivos, sem a proteção que 
patentes ou segredos comerciais oferecem. 

Na mesma veia, é comum acharmos que quanto 

maior a empresa se torna, mais difícil é sustentar o 
crescimento — tese que tampouco se sustentava: 
as outliers não eram pequenas em relação à amos-
tra total de empresas analisadas. Por total de fun-
cionários, a maior é a empreiteira espanhola Activi-
dades de Construcción y Servicios (ACS), com cer-
ca de 140 mil trabalhadores. A menor, a americana 
Systems Research FactSet, do setor de pesquisa fi-
nanceira, emprega mais de 4 mil. O valor de merca-
do também variava muito acima do mínimo estipu-
lado de US$1 bilhão. 

Poderíamos ter esperado encontrar taxas de cres-
cimento reiteradamente mais elevadas em merca-
dos em rápido crescimento, mas tampouco foi as-
sim. Nenhuma região específica do mapa dominava 
o grupo das fora de série, no qual tanto economias 
emergentes de alto crescimento como economias 
maduras estão representadas. O grau de globaliza-
ção dessas empresas tampouco parecia ser um fator. 
Embora a Infosys e a ACS tenham planejado desde o 
início buscar oportunidades no exterior, a Yahoo Ja-
pan se concentra quase que inteiramente no Japão, 
o HDFC Bank só opera na índia e a Atmos Energy se 
limita ao mercado americano. A Tsingtao Brewery 
obtém 50% da receita com a exportação, mas não se 
aventurou a produzir fora da China até 2007.0 Krka 
Group é, basicamente, um ator regional, produzindo 
medicamentos genéricos por todo o leste europeu. 

O senso comum também sugere que o cresci-
mento diminui com a idade. Nesse grupo, no entan-
to, não observamos esse efeito. Mais da metade das 
outliers fora estabelecida em sua forma atual depois 
de 1980, mas as duas mais velhas datavam de 1903 
e 1906. Todas as empresas se saíram bem durante 
grandes mudanças em globalização, em tecnologias 
subjacentes e em práticas empresariais. 

Seria de imaginar que empresas fundadas por 
empreendedores teriam uma vantagem, mas isso 
tampouco parece verdade. Embora duas das outliers 
da amostra (Infosys e FactSet) realmente tenham co-
meçado assim, com fundadores que mantiveram for-
te presença ao longo de todo o período de estudo, ou-
tras (Indra Sistemas, ACS, Atmos, Krka) foram produ-
to de fusões e consolidações. Outras, ainda (Cogni-
zant, HDFC, Yahoo Japan), foram desmembradas ou 
criadas por organizações estabelecidas. 

Tendo determinado que fatores exógenos como 
setor, posição geográfica e idade não explicavam o 
índice de crescimento das outliers, passamos pa-
ra a fase seguinte do projeto, mais qualitativa. Bus-
camos descobrir o que essas empresas tinham em 
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Só uma pequena parcela 
de empresas de grande 
porte exibe resultados 
reiteradamente 
melhores ano após 
ano. As que conseguem 
dividem certos traços. 

Para começar, são 
projetadas para a inovação. 
Entram em novos mercados 
antes das concorrentes; são 
hábeis na experimentação; 
exigem novas ideias de todos 
ali dentro; e são capazes de 
agir sem muita delonga. 

Por outro lado, são 
extremamente estáveis. 
Seu presidente em geral 
fez carreira na empresa; 
a estratégia e a estrutura 
organizacional permanecem 
inalteradas por longos 
períodos; a retenção de 
clientes é atipicamente alta; e 
a cultura da empresa é forte e 
imutável. 

Embora essas características 
possam parecer contraditórias, 
a estabilidade parece ser o 
que torna a inovação — e 
o crescimento constante 

— possível. 

comum, usando pesquisas de arquivo e entrevistas. 
Além disso, comparamos cada uma com as três prin-
cipais concorrentes — segundo a Hoover's, para evi-
tar o viés da seleção — a fim de determinar se dife-
renças em comportamento competitivo podiam dar 
alguma explicação. Descobrimos que as outliers ti-
nham uma série de práticas em comum que, embora 
em si pouco surpreendentes, compunham um perfil 
intrigante e contraintuitivo: embora essas empresas 
sejam ágeis e adaptáveis, sua liderança, sua estraté-
gia e seus valores são muito estáveis. 

Rápidas na adaptação 
As outliers do crescimento fazem uma tremenda 
quantidade de experimentação e inovação. Desen-
volvem e implementam novas tecnologias, entram 
em novos mercados, exploram novos modelos de 
negócios e chegam a criar novos setores. Compram 
outras empresas e buscam agressivamente a contri-
buição de gente e de organizações muito distintas 
delas. Ajustam e reajustam recursos com rapidez e 
não hesitam em mover executivos e outros trabalha-
dores de um papel para outro. 

Fazem apostas pequenas no início e diver-
sificam a carteira. Essas empresas adotam o que 
chamamos de abordagem de opções a novos merca-
dos. Tendem a entrar antes que as concorrentes em 
espaços que parecem atraentes, fazendo pequenos 
investimentos iniciais e aumentando a aposta — ou 
desistindo — conforme pede a oportunidade. São 
propensas a investir num fluxo constante de inicia-
tivas relativamente pequenas. 

O histórico do HDFC em novos mercados em 
crescimento é ilustrativo. Em 1998 o HDFC aderiu à 
rede interbancária Cirrus para que usuários da ban-
deira Mastercard do mundo todo pudessem usar 
seus caixas eletrônicos. Em 2001, virou o primeiro 
banco na índia a lançar um cartão de débito inter-
nacional, em associação com a Visa. O banco lançou 

várias inovações em cartão de crédito, incluindo um 
cartão especialmente para agricultores, e fez um 
acordo com a Tata Pipes para oferecer crédito a es-
sa clientela. Já um importante concorrente, o ICICI 
Bank, só foi começar a trabalhar com cartões de dé-
bito normais em 2000. O HDFC agiu cedo e explorou 
o sucesso inicial em outros mercados que então sur-
giam, incluindo telebanking, banco por celular e ser-
viços de câmbio. Aliás, o único mercado no qual pa-
rece ter perdido para um concorrente é a zona rural 
da índia, onde o Banco do Estado da índia já estava 
bem estabelecido. 

Ao contrário das concorrentes, uma outlier parece 
fazer menos apostas grandes e de alto risco — o que 
também é condizente com a abordagem de opções. 
Quando comparamos a Indra com a rival BAE, por 
exemplo, vimos que ambas tinham feito aquisições 
e se desfeito de ativos durante o período do estudo; 
mas a maioria das aquisições da Indra era de menos 
de US$ 100 milhões, enquanto a maioria das da BAE 
era de valor muito mais elevado (incluindo a compra, 
por US$ 4,5 bilhões, da Armor Holdings, em 2007). 
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Por último, as outliers têm carteiras diversifica-
das mas interligadas — e com variedade suficiente 
para permitir o investimento na atividade principal 
mesmo durante a exploração de novas alternativas. 
Quando um segmento entrava em declínio, havia 
outro a ser explorado. A Indra, por exemplo, usou 
aquisições para ir do setor de defesa para o de criação 
de sistemas de informática e soluções de software fi-
nanceiro. Graças a aquisições subsequentes, ergueu 
e manteve uma formidável carteira de soluções que 
não dependia de um modelo de negócios ou merca-
do final únicos. Até as outliers com um só produto 

— Tsingtao Brewery e Yahoo Japan — seguiam esse 
princípio: a Tsingtao se diversificou geograficamen-
te e a Yahoo Japan se diversificou com a venda em 
novos segmentos e a oferta de novos serviços. 

São compradoras ativas. Empresas fora de sé-
rie sabem que aquisições são boas para a obtenção de 
novos recursos e o rápido acesso a novos mercados. 
E têm um histórico melhor do que a média na hora 
de fazer essas aquisições funcionarem. A Indra, por 
exemplo, ampliou seus recursos e teve acesso a no-
vas regiões com a compra de uma consultoria de es-
tratégia, a Europraxis, em 2001; uma empresa de TI 
portuguesa, a CPC-IS, em 2002; e uma empresa aus-
traliana de TI, a Interscan, em 2007. A Tsingtao teve 
forte participação em acordos de F&A nacionais e in-
ternacionais desde sua privatização no início da dé-
cada de 1990, o que a teria ajudado a consolidar de 
certo modo o mercado chinês de cerveja, altamente 
fragmentado. A ACS se valeu de várias aquisições de 
vulto em 2002, 2005 e 2007 para consolidar sua po-
sição e ganhar acesso a novos mercados. A FactSet 
chegou a ser criticada por parte de sua atividade: gas-
tou US$ 92 milhões em aquisições em 2005, quando 
registrou um lucro líquido de apenas US$ 72 milhões. 
Apesar disso, a firma segue comprando outras em-
presas para ampliar a carteira de produtos e serviços 
oferecidos ao cliente. 

Administram a alocação de grandes recur-
sos centralmente. Em muitas empresas, recursos 
são mantidos reféns em divisões ou unidades de ne-
gócios. Quando uma divisão está sob ameaça ou uma 
oportunidade cai na brecha entre unidades, a empre-
sa não pode responder de forma eficaz, pois executi-
vos no comando resistem. Já em outliers a tomada 
de decisões ligadas a grandes desafios estratégicos 
parece ser centralmente coordenada. 

Contam com processos que permitem agili-
dade e flexibilidade. Uma outlier prefere adaptabi-
lidade a eficiência pura e simples, ainda que isso oca-
sionalmente leve a resultados menos do que perfei-
tos. Nela, ajustes na estratégia e mudanças na aloca-
ção de recursos costumam ocorrer trimestralmente, 
e não anualmente. O mesmo vale para promoções e 
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a avaliação do pessoal. Com isso, têm mais capacida-
de de reagir a mudanças no entorno do que empresas 
com processos anuais rígidos. 

Integram a inovação a operações diárias. 
Em muitas empresas tradicionais, os indivíduos com 
maior poder comandam linhas de negócios grandes, 
bem estabelecidas, enquanto a inovação voltada ao 
crescimento é tocada por um grupo distinto, com 
menos poder. Já nas outliers, a inovação tende a ser 
mais integrada. É citada com destaque em material 
de recrutamento, mensagens de marketing e comu-
nicados aos trabalhadores. Além disso, está integra-
da a processos de alocação de recursos e promoção 
da empresa. Na Infosys, por exemplo, todo ano a al-
ta equipe executiva pede a cada unidade que aponte 
duas grandes coisas que irá realizar para fazer o ne-
gócio avançar de forma dramática em tempo real — e 
ir a público com essas intenções. A Yahoo Japan defi-
niu quatro grandes estratégias de crescimento; seus 
gestores precisam regularmente identificar a próxi-
ma leva de oportunidades promissoras nessas áreas. 
Há uma generosa alocação de recursos para as me-
lhores ideias surgidas dessas discussões. 

Defensoras da estabilidade 
Como observado, as outliers são extraordinariamen-
te estáveis, além de altamente flexíveis. Suas mu-
danças são evolutivas e sua adaptação, rápida. Ne-
las, vimos pouca evidência de mudanças dilaceran-
tes como as sofridas por muitas empresas. 

Focam a atenção da administração na cul-
tura e em valores comuns. Descobrimos (como 
outros que estudam organizações de alto desempe-
nho) que as outliers de nossa lista dão muita atenção 
a valores, cultura e alinhamento. O que isso signifi-
ca na prática? Vimos, entre essas empresas, investi-
mentos consideráveis na criação de uma cultura in-
terna adequada, no treinamento de funcionários e 
no desenvolvimento de executivos. A Infosys, por 

exemplo, é famosa por seu Global Education Center, 
o maior centro dedicado de educação empresarial do 
mundo, com capacidade para treinar 14 mil alunos 
por vez. Uma tese recente de MBA focada na cultura 
do HDFC Bank revelou que, em sondagens de fun-
cionários, o banco tirara nota alta em eficácia organi-
zacional, comprometimento dos funcionários e am-
biente de apoio. 

Evitam alienações dramáticas. Nossos pes-
quisadores da pós-graduação buscaram com afin-
co casos em que as outliers do crescimento abando-
naram segmentos ou cancelaram grandes projetos. 
Não descobriram, no entanto, quase nenhum episó-
dio de saída súbita e disruptiva — algo que nos sur-
preendeu. Essas empresas tendem a realocar recur-
sos gradualmente, em vez de se desfazerem drasti-
camente de ativos ou reestruturá-los. Usam a evo-
lução do setor como oportunidade para deixar ve-
lhas atividades e entrar em segmentos novos, de al-
to crescimento. 

A Cognizant, por exemplo, fez nove aquisições es-
tratégicas durante o período do estudo, mas não se 
desfez de nada. A empresa, desmembrada da Dun & 
Bradstreet em 1994, começou prestando serviços de 
tecnologia simples. Com o tempo, entrou na arena 
de serviços de consultoria profissional e se diferen-
ciou com um forte foco setorial — e também por ins-
talar suas equipes na empresa de clientes. Tirou tec-
nologia e pessoal de atividades de baixo crescimen-
to como a terceirização de processos administrativos 
corriqueiros para áreas de uso intensivo de pessoal e 
alto contato com o cliente, como soluções completas 
de software complexo. Essa mudança ocorreu sem 
o corte generalizado pelo qual passaram a Satyam 
Computer Services e outras concorrentes. 

Seguram seus talentos. Uma das implicações 
de promover transformações sem mudanças dilace-
rantes é que funcionários talentosos correm menos 
risco de ter a carreira abreviada desnecessariamente. 
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Assim como a Cognizant, outras outliers vão deva-
gar nos cortes — e seu hábito de deslocar gradual-
mente recursos para novos negócios significa que 
líderes em ascensão têm para onde ir. O diretor de 
estratégia da Infosys, descrevendo uma rota evoluti-
va similar à da Cognizant, faz a seguinte observação: 

"Quando decidimos sair de um negócio, reduzimos a 
alocação de recursos para a atividade — que, depois 
de um tempo, se torna insignificante. Não é preciso 
eliminá-la, apenas deixá-la viver sua vida. Por nossa 
atividade exigir talentos, é fácil realocar a liderança 
e esses talentos". O reconhecimento de que o talento 
precisa de um lugar para ir é complementado por um 
compromisso com a formação do pessoal. A combi-
nação provavelmente explica por que altos executi-
vos quase sempre vêm de dentro da empresa. 

Não m u d a m estratég ias de alto nível de 
uma hora para outra. O período estudado foi uma 
época tumultuada: incluiu o estouro da bolha pon-
tocom, a tragédia do 11 de setembro, as bolhas mun-
diais do setor imobiliário e de crédito, a adoção do 
euro, guerras no Iraque e no Afeganistão, a explosão 
da internet como veículo de comércio e a Grande Re-
cessão de 2008. Ainda assim, a estratégia das outliers 
permaneceu incrivelmente estável. Nossas entrevis-
tas com seus líderes estão salpicadas de referências 
a um punhado de prioridades estratégicas simples 
e claras, à importância de erguer uma cultura e for-
mar talentos e à exploração dos principais recursos 
da empresa. 

Na Tsingtao Brewery, após a morte repentina do 
enérgico presidente Peng Zuoyi em 2001, líderes 
subsequentes se comprometeram a dar continuida-
de a sua estratégia de expansão internacional. Quan-
do a ACS foi fundada, em 1983, seu presidente mani-
festou o compromisso de tomá-la a construtora de 
capital aberto mais rentável da Espanha — estraté-
gia que ainda está em vigor. A Atmos Energy no mo-
mento executa a estratégia criada em 1997 por um 
ex-presidente, alavancando a eficiência nas ativi-
dades reguladas e impulsionando o crescimento em 
operações não reguladas. A declaração de estratégia 
da FactSet não mudou em nada desde a fundação da 
empresa em 1978, apesar de transformações radicais 
em tecnologias subjacentes e da explosão de infor-
mações relevantes para clientes importantes. 

Têm uma base garantida de clientes. A rela-
ção de outliers com seus clientes também é incrivel-
mente estável — provavelmente porque a mudança 
gradual de estratégia permita que mudem à medida 
que seus clientes mudam. O índice de retenção de 

clientes da FactSet chegou a 92% em 2011. Analis-
tas observaram que tanto Infosys como Cognizant 
têm forte retenção de clientes. A Cognizant regis-
trou um índice de satisfação do cliente de 90% nu-
ma sondagem recente; já a Infosys, em entrevista re-
cente a nós, disse que seu índice de retenção era de 
95%. De certo modo, essa estabilidade também ca-
racteriza as relações de outliers com fornecedores — 
embora aqui nossos resultados tenham sido menos 
uniformes. 

Mantêm estável a alta liderança. Em todas as 
dez empresas de nossa lista, o líder-mor fora promo-
vido internamente; não havia cavaleiros brancos ou 
salvadores de fora do setor. Curiosamente — e cor-
roborando constatações de outros pesquisadores ao 
longo dos anos —, esses presidentes em geral prima-
vam pela discrição. Eram respeitados, sabidamente 
tinham dado grandes contribuições e tinham certa 
visibilidade na imprensa, mas não carismáticos (ou 
narcisistas). Os cinco líderes que tivemos o prazer 
de conhecer em pessoa eram todos despretensiosos, 
corteses e atenciosos. 

COM NOSSA PESQUISA, descobrimos que valores, nor-
mas culturais, estratégias, recursos, relacionamento 
com clientes e liderança nas outliers do crescimento 
permanecem constantes ao longo do tempo. Essas 
organizações investem a sério nos valores da empre-
sa — valores que seus líderes respaldam com gestos 
simbólicos importantes. Dentro desse contexto está-
vel, no entanto, há uma tremenda quantidade de ex-
perimentação e inovação. 

Nossa conclusão é que esse aparente paradoxo 
é uma característica, não um desvio: estabilidade é 
0 que permite a essas empresas inovar e manter um 
crescimento estável. Em combinação com valores 
transparentes, permite que o pessoal sinta confian-
ça para assumir os riscos que a experimentação exi-
ge. Fortes valores ajudam a manter padrões éticos. 
Mudanças pequenas mas contínuas impedem que a 
organização fique estagnada. A continuidade na ges-
tão permite a construção de redes internas informais, 
sabidamente um fator na inovação de sucesso. 0 re-
sultado é uma organização de alto desempenho que 
registra resultados consistentes ao longo de um pe-
ríodo razoavelmente longo em meio à volatilidade 
do entorno. 0 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 90, n. 1, p. 54-60, jan. 2012.




