
D
iante de um mercado cada vez
mais competitivo e de rápidas
transformações motivadas, so-
bretudo, pelos avanços tecnoló-
gicos, tem-se tornado comum
que empresas apostem em ra-

mos diversificados de negócios para
crescer. Embora apostar em uma nova
frente possa ser uma ideia tentadora pa-
ra espíritos empreendedores, é necessá-
rio adotar uma série de medidas antes
de se fazer investimentos. Grandes em-
presas apostam nos pilares Planejamen-
to Estratégico, Governança Corporativa
e Inovação para que o sonho de cresci-
mento e fortalecimento em um merca-
do multifacetado não caia por terra.

Se considerarmos que a diversifica-
ção de portfólio de negócios é uma práti-
ca cada vez mais adotada por grandes
grupos corporativos, é necessário estar
consciente de que uma boa formulação
estratégica pode e deve respeitar uma
hierarquia de estratégia: Corporativa –
que define o conjunto de negócios que
forma o perfil da organização e que tem
como público os acionistas; Negócios –
que foca na definição do modo de com-
petir em um setor ou segmento de pro-
duto/mercado e é focada no cliente, e
Funcional – que trabalha a maximiza-
ção de produtividade dos recursos.

Dentro dessa hierarquia é definida
de forma clara a responsabilidade da
holding e das empresas do conglome-
rado. A holding precisa ficar focada no
desenvolvimento das estratégias cor-
porativas, dar apoio ativo às empre-
sas, cuidar da gestão de portfólio dos
negócios, identificar e desenvolver no-
vos negócios e trabalhar a inteligência
de mercado. A empresa fica responsá-
vel pelo desenvolvimento de suas es-
tratégias e responsabilidades claras pe-
los resultados.

Com as funções e estratégias defini-
das fica mais fácil detectar e gerenciar
os movimentos dentro do conglomera-
do. A gestão da estratégia deve ser uma
atividade constante da organização e,
para tanto, a direção executiva das em-
presas deve estar atenta ao fato de que
três curvas amadurecem e entram em
declínio bem antes que a curva do de-
sempenho financeiro chegar ao auge.

1 - Relevância no mercado: cai à me-
dida que a base na competição do setor
muda e se afasta do modelo dominante.

2 - Diferenciação de capacidades: di-

minui à medida que a concorrência se
acirra e surgem imitações.

3 - Formação de talentos: perde for-
ça à medida que a empresa aprende a fa-
zer mais com menos e a concorrência
obriga à redução de custo.

Quando as operações existentes co-
meçam a estagnar nessas “curvas”, pre-
cisa-se abrir uma nova frente de negó-
cios. Daí a importância de se estruturar
processos contínuos de inovação e de-
senvolvimento de novos negócios, que
servirão de celeiro para outras oportuni-
dades no portfólio da organização, man-
tendo-a sempre sadia e tornando -a pe-
rene, independente de intempéries ex-
ternas, pois quando um dos negócios ex-
perimentar períodos de crise, haverá
outros negócios que sustentarão o de-
sempenho da organização.

Um ciclo de controle também auxilia
no acompanhamento dos diversos ne-
gócios da empresa. Podem ser criadas
reuniões periódicas gerenciais, de
acompanhamento operacional (RAOs),
e as chamadas reuniões de acompanha-
mento estratégico (RAEs), onde se dis-
cute projetos, mudanças de rumos do
ambiente interno e externo, decisões a
cerca de projetos que sustentam o cum-
primento do longo prazo, assim como
criar momentos de discussão com o
Conselho de Administração para acom-
panhamento das diretrizes, aconselha-

mentos e eventuais revisões em função
do retorno previsto aos acionistas.

Outro pilar que precisa ser fortaleci-
do para conseguir administrar grupos
com empresas diversificadas é a gover-
nança corporativa - modelo de monito-
ramento e de administração que integra
acionistas, cotistas, diretoria, conse-
lheiros fiscais e administrativos. A go-
vernança cria mecanismos para alinhar
os interesses dos diferentes grupos que
controlam uma companhia, e impede
que abusos de poder por parte de direto-
res possam aniquilar com a empresa.

Outro alicerce de grandes empresas
para gerir e atuar em diversas frentes de
negócio é a inovação. Devido aos avan-
ços tecnológicos e democratização das
tecnologias, empresas têm buscado en-
contrar a melhor forma de otimizar sua
gestão por meio de plataformas digi-
tais. Estas plataformas possibilitam,
por exemplo, a visualização e a análise
rápida de dados e informações cruciais
para definir o rumo dos negócios.

Em um cenário dinâmico e imprevisí-
vel, o Planejamento Estratégico, a Ino-
vação e a Gestão Corporativa são ferra-
mentas importantes da receita de em-
presas que administram frentes diver-
sas de negócios.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 ago. 2013, Mundo, p. 30.




