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Mas foi a farmácia da esquina que surpreendeu pela criatividade 
 
O último lugar em que se esperaria ver doses de criatividade seria na farmácia da esquina. Mas, 
vejam a CVS. Primeiro, centrou-se em suas operações como farmácia, criando um elaborado 
sistema que permite aos clientes telefonar e depois buscar seus medicamentos em horários pré-
determinados. Depois, a rede americana realizou uma exaustiva pesquisa junto aos consumidores 
e, a partir das informações, fez uma extensa remodelação de suas mais de cinco mil lojas, 
centrando-se nas consumidoras femininas. As prateleiras, que antes tinham entre 1,8 e 2,1 
metros de altura, foram rebaixadas para 1,5 metro, deixando todos os itens no campo de visão da 
mulher com altura média (que, segundo a CVS, é de 1,62 metro). As lojas foram repintadas com 
cores mais vivas. 
 
E, não menos importante, a CVS fez uma importante atualização em suas seções de produtos de 
beleza. Contratou centenas de consultoras, que ajudam as consumidoras a selecionar a 
maquiagem adequada e recomendam outros cosméticos. A empresa ainda passou a oferecer 
marcas exclusivas, como os produtos de beleza do cabeleireiro Christophe, de Beverly Hills, e da 
Lumene, a empresa finlandesa de cosméticos que tem a linha de artigos de beleza mais vendida 
na Europa. As novas linhas "nos trouxeram força e energia", diz a vice-presidente de marketing e 
publicidade da CVS, Helena Foulkes. "Nossas operações de produtos de beleza estão superando o 
desempenho da loja em geral." 
 
As inovações trouxeram retorno para a CVS. As vendas em lojas abertas há mais de um ano 
subiram 6,5% em 2005, ajudando a sustentar um aumento de 33% no lucro total. Os investidores 
também mostram entusiasmo, com as ações da CVS, que apresentaram valorização de 132% nos 
últimos três anos. O desempenho contribuiu para levar a CVS para o posto de número 39 na lista 
BusinessWeek 50 (BW50) de 2006, realizada pelo décimo ano, para tentar identificar as empresas 
de melhor desempenho entre as 500 do índice acionário Standard & Poor's 500. 
 
Forças econômicas e geográficas favoreceram determinados setores neste ano. Com o barril de 
petróleo bruto a US$ 60, as empresas de fontes de energia estão na dianteira. Entre elas, há 
algumas empresas de serviços, como a Baker Hughes (nº 21 na lista), a National Oilwell Varco (nº 
27) e a Weatherford International (nº 36). É mais um sinal para os investidores de que as mais 
beneficiadas nem sempre são as empresas que mineram o ouro, mas quem lhe vende as pás e 
picaretas. Outra vez, a lista teve espaço para empresas de saúde, como a Amgen (nº 9) e a Aetna 
(nº 10), um reflexo do envelhecimento dos "baby boomers", como ficou conhecida a geração 
nascida no pós-guerra, quando houve forte crescimento populacional nos EUA. 
 
Excluindo o setor de saúde e de fontes de energia, no entanto, há várias empresas bem-sucedidas 
na BW50 deste ano que, como a CVS, abriram seu caminho da forma difícil, conseguindo 
sobressair-se em setores nos quais a dura concorrência e preços competitivos varreram as 
empresas menos aptas. Essas companhias inovaram - seja por meio de tecnologia, design ou 
marketing - para ganhar os corações e carteiras dos consumidores. Especialistas ressaltam que, 
com o crescente número de empresas que vêem sua vantagem competitiva ser despedaçada pela 
internet e pela globalização, é imprescindível que os executivos sempre procurem novas formas 
para criar, e então manter, uma relação de forte lealdade com os consumidores. 
 
O melhor exemplo neste ano foi a empresa número um, a Apple Computer, que se valeu de 
atraentes anúncios de televisão e de tecnologia de ponta para ficar à frente dos concorrentes, 
com a venda de aparelhos de reprodução de MP3 e mais recentemente com seus novos iPods, 
com capacidade para reproduzir vídeos. O mesmo vale para a Starbucks , 24ª na lista, por ter 
ficado um passo à frente das outras redes de cafés, ao criar novas bebidas, como a atual favorita 



Marble Mocha Macchiato, além de produzir compilações de músicas voltadas aos "baby boomers", 
que deram aos consumidores novas razões para voltar às lojas. 
 
O Staples (nº 44) transformou uma fonte perpétua de irritação dos clientes - o sistema de 
descontos do qual muitos duvidavam - em uma vantagem competitiva. Ao permitir que os 
consumidores simplesmente requisitassem os descontos em seu site, sem fotocópias de recibos 
ou recortes dos códigos das caixas dos produtos, o Staples ganhou a confiança e lealdade de 
milhões. A empresa informou que 80% de seus clientes consideram o sistema de descontos on-
line "extremamente fácil" e - mais importante - que estão mais dispostos a voltar a procurar o 
Staples no futuro. Até agora, oito milhões de clientes pediram os descontos na internet e o 
Staples trabalha para aperfeiçoar ainda mais o sistema. Para o início do próximo ano, espera dar 
aos clientes a opção de escolha de um cheque-desconto, um depósito direto em sua conta 
bancária ou a possibilidade de converter os fundos em compras imediatas no Staples. 
 
Muitas empresas ganharam seu lugar ao melhorar seus serviços. O vice-presidente da Mercer 
Management Consulting, Adrian Slywotzky, destaca que a Lowe´s (nº 11) e a Best Buy (nº 19) 
ganharam pontos ao oferecer mais serviços que seus rivais mais famosos Home Depot e Wal-Mart 
, respectivamente. A Lowe´s, por exemplo, projetou suas lojas de roupas femininas com 
corredores mais amplos e com melhor iluminação. A Lowe´s também trabalha com uma 
proporção maior de funcionários contratados em tempo integral, que tendem a saber mais sobre 
os produtos, do que a Home Depot. 
 
A esperteza em marketing pode tornar as empresas mais rentáveis, mas nem sempre traz 
grandes retornos aos investidores. Embora 32 das 50 empresas da lista do ano passado tenham 
apresentado retornos positivos nos 12 meses seguintes, o grupo como um todo não superou dois 
grandes indicadores acionários. As ações da lista BW50 do ano passado tiveram alta de 8,2% no 
ano encerrado em 14 de março de 2006, acima dos 5,5% do Dow Jones, mas abaixo dos 9,4% do 
S&P 500 e dos 12,7% do Nasdaq. 
 
Isso não é surpresa. A BW50 prioriza o momento e o crescimento. Tende a brilhar em anos de 
fortes altas do mercado, mas não em mercados sem força. E a lista do ano passado foi 
influenciada pelo setor tecnológico, com a Electronic Arts, Dell e Symantec registrando perdas 
superiores a 20%. 
 
O setor de tecnologia não está tão dominante neste ano e a lista foi bem variada. A Apple, que se 
desenvolveu com a popularidade do iPod tornou-se a estrela deste ano; a FedEx, que se 
aproveitou da expansão industrial chinesa melhor do que qualquer outra empresa de entregas; as 
notáveis construtoras Lennar e D.R. Horton; o banco de investimentos Goldman Sachs, que 
continua a lucrar investindo seu próprio dinheiro; e a Schlumberger, cujos altos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento e em tecnologia a tornaram destaque no campo de serviços 
energéticos. Todas têm em comum o fato de terem desenvolvido produtos e serviços que as 
distinguem das demais.  
 



 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 mar., 1 e 2 abr. 2006, Empresas S.A., p. B2. 
 


